
II. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN 

Dasar Hukum: 

a. Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing 

System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. 

b. Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung. 

c. SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

d. Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang 

Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya. 

 

1. Persyaratan : 1. Dalam hal pengaduan dilakukan secara 

tertulis, memuat: 

a. Identitas Pelapor; 

b. Identitas Terlapor Jelas; 

c. Perbuatan yang diduga dilanggar 

harus dilengkapi dengan waktu dan 

tempat kejadian, alasan penyampaian 

pengaduan, bagaimana pelanggaran 

terjadi, misalnya, apabila perbuatan 

yang diadukan berkaitan dengan 

pemeriksaan suatu perkara, 

pengaduan harus dilengkapi dengan 

nomor perkara; 

d. Menyertakan bukti atau keterangan 

yang dapat mendukung pengaduan 

yang disampaikan, misalnya bukti atau 

keterangan ini termasuk nama, alamat 

dan nomor kontak pihak lain yang 

dapat dimintai keterangan lebih lanjut 

untuk memperkuat pengaduan 

pelapor; dan 

e. Petugas meja pengaduan 

memasukkan laporan pengawasan 

tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI 

dengan melampirkan dokumen 

pengaduan. Dokumen asli pengaduan 

diarsipkan pada Pengadilan yang 

bersangkutan dan dapat dikirim ke 

Badan Pengawasan MARI apabila 

diperlukan. 

 

2. Dalam hal pengaduan dilakukan secara 

elektronik, memuat: 

a. Identitas Pelapor; 

b. Identitas Terlapor Jelas; 

c. Dugaan perbuatan yang dilanggar 

jelas, misalnya perbuatan yang 

dilakukan berkaitan dengan 

pemeriksaan suatu perkara maka 

pengaduan harus dilengkapi dengan 

nomor perkara; 

d. Menyertakan bukti atau keterangan 

yang disampaikan. Misalnya bukti atau 

keterangan termasuk nama jelas, 

alamat dan nomor kontak pihak lain 

yang dapat dimintai keterangan lebih 

lanjut untuk memperkuat pengaduan 

pelaporan; 



e. Meskipun pelapor tidak 

mencantumkan identitas secara 

lengkap, namun apabila informasi 

pengaduan logis dan memadai, 

pengaduan dapat ditindaklanjuti. 

 

2. Prosedur dan Waktu Pelayanan : 1. PTSP/Petugas Meja Pengaduan: ± 60 menit 

Menerima pengaduan masyarakat/Pelapor 

dalam bentuk lisan, tertulis, maupun 

elektronik dan menyerahkan formulir 

pengaduan dan mencatat register 

pengaduan serta menginput pengaduan   

2. Panmud Hukum/Pelaksana: ± 30 menit 

Mengisi register dan menyiapkan lembar 

telaah  

3. WKPT: ± 60 menit 

Menerima berkas pengaduan dari Panmud 

Hukum dan menunujuk Hakim Penelaah  

4. Hakim Tinggi Penelaah: 

Melakukan penelaahan ± 7 hari  

5. WKPT: 

Menerima dan memeriksa hasil telaah ± 60 

menit. Bila tidak terindikasi, laporan 

diarsipkan. Bila terindikasi maka 

ditindaklanjuti. 

6. KPT: 

- Menentukan tindak lanjut telaah ± 1 

hari 

- Menunjuk tim pemeriksa ± 60 menit  

7. Tim Pemeriksa: 

- Membuat rencana kerja pemeriksaan 

berdasarkan hasil telaah hakim 

penelaah dan substansi pengaduan ± 2 

jam 

- Membuat dan mengirim surat 

panggilan kepada pelapor, terlapor, 

saksi, dan pihak terkait atas nama tim 

pemeriksa ± 7 hari 

- Memerisa pelapor, terlapor, saksi, dan 

pihak terkait ± 3 hari 

8. Panmud Hukum/Pelaksana: 

Mengunggah SK Tim pemeriksa dan berita 

acara pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MA-

RI ± 30 menit 

9. Tim Pemeriksa: 

Membuat dan menyerahkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan kepada Wakil Ketua 

Pengadilan Tinggi ± 2 hari 

10. WKPT: 

Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 

kepada Ketua Pengadilan Tinggi ± 2 hari 

11. Panmud Hukum/Pelaksana: 

- Mengunggah Laporan Hasil 

Pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MA-RI 

dan mencatat dalam register 

pengaduan ± 1 jam 

- Arsip ± 1 jam 

 

 



3. Jangka Waktu Penyelesaian : ± 23 hari 

4. Biaya/Tarif : - 

5. Produk : Laporan Hasil Pemeriksaan 

6. Pengelolaan Pengaduan : 1. Melalui Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Melalui Nomor Telepon BAWAS: (021) 255 

783 00 

3. Melalui Nomor Telepon PT Denpasar: 

(0361) 222 952 

 

  


