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Laporan Tahunan Pelayanan Informasi 
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A. RINGKASAN LAPORAN 

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berkomitmen mendukung Mahkamah Agung yang 
merupakan puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi untuk menunjukkan 
kemampuan guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, 
efisien, transparan dan akuntabel. 

Demi tercapainya tujuan tersebut, Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin mendukung 
Mahkamah Agung sepenuhnya yang telah melakukan pembaharuan dengan cara memiliki 
manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transpransi, serta 
dukungan organisasi modern yang berbasis TI (Teknologi Informasi), yang kemudian 
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 bentuk pelaksanaan pelayanan informasi, Pengadilan Militer I-06 
Banjarmasin berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang 
dibutuhkan baik melalui media desk informasi yang tersedia hingga layanan informasi 
publik online serta memberikan penjelasan mengenai prosedur cara mendapatkan 
informasi hingga informasi apa saja yang bisa diperoleh. 

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin memiliki meja informasi serta website resmi 
sebagai sarana penyediaan informasi, selain itu juga terdapat sarana-sarana lain sebagai 
penunjang keterbukaan informasi kepada publik, namun masih terdapat kendala-kendala 
yang masih menghambat penyampaian informasi diantaranya kerusakan sarana 
sedangkan sumber daya masih kurang ahli bidang TI. 

Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin hanya menerima 2 (dua) 
pemohon informasi dan keberatan atas pelayanan informasi nihil, hal tersebut tidak berarti 
kurangnya keinginan masyarakat mendapatkan informasi tetapi masyarakat lebih banyak 
cukup puas mendapatkan informasi yang sudah disediakan secara berkala. 

 

 

 

 



 

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI 

1. Sarana dan Prasarana 

Pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, sarana dan prasarana penunjang 
pelayanan informasi adalah sebagai berikut: 
a. Monitor Touchscreen, 
b. TV LCD Informasi, 
c. Banner dan Papan Pengumuman, 
d. Sarana dan Prasarana lainnya. 

Meja Informasi pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berada di bagian lobi 
depan, yang juga telah ditunjuk petugas informasi dibantu petugas piket. Bagi 
pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi, maka petugas 
piket terlebih dahulu memberi penjelasan ataupun mengarahkan kepada petugas 
informasi. Di lobi depan terdapat seperangkat komputer berbentuk monitor 
touchscreen yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP), selain itu pada lobi belakang terdapat TV media center 
yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini ataupun informasi 
lainnya. 

Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari banner atau papan 
pengumuman yang disediakan. Sedangkan masyarakat yang tidak bisa datang 
langsung ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bisa memperoleh informasi melalui 
website resmi ataupun menghubungi melalui telepon maupun email untuk 
mendapatkan informasi yang tidak dikecualikan bagi publik. 

Pada website resmi telah disediakan informasi-informasi berkala sesuai SK KMA 
Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, 
yang juga didukung dengan membuat banner-banner dan memasukkan informasi 
pada papan pengumuman mengenai informasi umum. 

2. Sumber Daya Manusia 

Pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, pelaksana pelayanan informasi adalah 
sebagai berikut: 

a. Atasan Pejabat PPID dijabat oleh Kepala Pengadilan. 
b. PPID dijabat oleh: 

- Panitera mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara, 
- Sekretaris mengenai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan 

kesekretariatan. 
c. Petugas Informasi. 
d. Penanggung jawab Informasi. 
 
 
 
 
 



Petugas Informasi 

Agus Rizali, S.Pi. 

Penanggung jawab Informasi 

Anuwar Hadimi, S.H. 

Penanggung jawab Informasi 

Edy Prasetya 

Penanggung jawab Informasi 

Kamsiansyah 

Penanggung jawab Informasi 

Roohlina 

 

Bagan Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anggaran 

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin mendapat anggaran dalam DIPA secara 
bertahap dari tahun ke tahun untuk penyediaan sarana dan prasarana informasi. 

 

PPID Perkara 

Kholip, S.H. 

Atasan PPID 

Tri Achmad B., S.H., M.H. 

PPID Pengelolaan Organisasi 

Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H. 



 

C. DATA PELAYANAN INFORMASI 

 

Jenis Informasi 
Jumlah 

Permohonan 
Waktu Rata-

rata Pelayanan 

Jumlah Permohonan Yang 
Dikabulkan Jumlah 

Permohonan 
Yang Ditolak 

Alasan Permohonan Yang 
Ditolak 

Sepenuhnya Sebagian Rahasia 
Belum 

Dikuasai/
selesai 

Lainnya 

Perkara dan Putusan 2 1 hari 2 - - - - - 

Kepegawaian - - - - - - - - 

Pengawasan dan 
Pendisiplinan 

- - - - - - - - 

Anggaran dan Aset - - - - - - - - 

Lainnya - - - - - - - - 

Total 2 - 2 - - - - - 

 

 

 



 

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 

Jenis Informasi 
Jumlah 

Permohonan 
Keberatan 

Tanggapan Atasan 
PPID atas Keberatan 

Penyelesaian 
Sengketa ke 

Komisi 
Informasi 

Hasil Mediasi di 
Komisi Informasi 

Status Putusan Komisi 
Informasi 

Menerima Menolak Berhasil Gagal 
Menguatkan 
Pengadilan 

Menguatkan 
Pemohon 
Informasi 

Perkara dan Putusan - - - - - - - - 

Kepegawaian - - - - - - - - 

Pengawasan dan 
Pendisiplinan 

- - - - - - - - 

Anggaran dan Aset - - - - - - - - 

Lainnya - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - 

  

 

 



 

 

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI 

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selalu berusaha memberikan pelayan terbaik 
dalam menyajikan informasi, namun tidak dapat dipungkiri selalu ada kendala yang bisa 
mengurangi rasa kepuasan pencari informasi, diantaranya sarana dan prasarana 
informasi berbentuk teknologi yang bisa bermasalah atau rusak sedangkan sumber daya 
manusia belum ada yang benar-benar ahli dalam bidang TI. 

 Selain kendala di atas, keterbukaan informasi bagi masyarakat masih sulit 
berdepoman pada standar pelayanan informasi. 

 
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN INFORMASI 

Berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan sebelumnya, maka Pengadilan Militer I-06 
Banjarmasin berharap demi meningkatnya kualitas pelayanan informasi diberikan 
dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi serta mendapatkan sumber daya 
manusia yang lebih mengerti lagi dalam bidang TI. 

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami 
sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang. 

 

Banjarbaru, 22 Januari 2018 

Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin 

 

 

Tri Achmad B., S.H, M.H. 
Letnan Kolonel Sus NRP 520883 

 


