
Nilai Su I Pelaya UBI nfi

13333

z ec IKuis 0 1 1410

Nilai Maksi 1800

3 aF hKuis o 8 g

X t.- ••;

141

"0
1 •

:m ': ari 143 3 145 *"V 127

g IN p El b a a armanto —i in in a. Pegawai Swasta in in in in m

m 28/ ,o IN o O tr usilowati a. IOen in Q- Tidak Be lerja m m m in in

00 20 p IN o o ^ larmin -? Otn in CL Petani Tf m m in in

19 p IN o o X esti IOIN in o_ idl in in in m in

CO B!f P CM o o c esi Purna F n m in Tidak Be ^^¥ in in in in

m 13 p IN o o w. utarjo g Pegawai Swasta m in m f m

? P IN r. o >- uni INtn tn ^ < Wiraswa sta in m m

tn 07 P IN r, o ^^ id inIN V < idl in tn if in in in

IN 05 P (N o o 'i? rr m a. Idl in in in Tf in in

<- 04 P IN b o gusP -• Om in Guru m in in m

o m o IN b o QC ahman g in Q̂- Serabuta c in in m in in

CPl T-i p fM b O enyS Otn m Wiraswa sta m m in in m

00 ri P CM b o "cID -> intn cr < Wiraswa sta m m in m

rsi tH P O o LLJ isa g tr Serabuta c ^ in in in in

u> o P IN b o <c •6-

IOIN m Pegawai Swasta in in in in
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{*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksa

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)^__^^_

10.

4Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang) ^^^

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)^^^

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

<DPembayaran biaya perkara sesuai tarif res mi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*):  Tidak Sckolah/ S&/SMP/S^P/ SMA/-S1/ S3-Kealas

Pekerjaan (*):  Tidak bekerja/ PNS/TN+/ POfcfti/ P-egawai Swarta/ Wiraswasta/

Usahawan/ Mahasiswa/ Potani/ Kuli Bangumm/ Sarabutan
Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Laki- Laki/ Pcrcmpuan

SURVEI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020



[*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetuas Pelaksana

Tidak pernah mengurus perkara melaiui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

&Informasi tentang tarif/biaya baik melaiui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu daiam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tanggal Survei:

Nama Responden:

Jenis Kelamin(*):  Laki- Laki/ Porompuafr

Umur: 3O
Pendidikan Terakhir (*):  Tidak Sekuteh/6B/.SMP/ StfPP/ SMA/ SI/ S2-tteates.

Pekerjaan (*):  Tkfcridrekerja/ PNS/ TNI/ P^fcfil/ Pogawai Swaata/ Wtraswasta/
Uoahawan/ Mahaoiswa/ Retemi/ Kuli Bangunan/:

Nama Instansi/Institusi:

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan

di Pengadilan Agama Kota Madiun.
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(••)

(*) Coret yang tidak periu

Pengawas/Pemeriksana

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaioan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tanggal Survei:

Nama Responden:

Jenis Kelamin(*):  Laid • Loki/ Perempuan

Umur: 40
Pendidikan Terakhir (*):  Tidak Sc\*okih/^B/SMP/^¥i SMA/ 51/ 52 Kcaters

Pekerjaan (*):  T4dak bekerja/ PNS/ TH\/ Petfti/ Begawai Swasta/ Wiraswasta/
Usahawan/ Mahoaiswa/ Petani/ Kuli Bangiman/ Setabutan-

Nama Instansi /Institusi:

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

SURVEI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020



(*) Coret yang tidak perlu

•^iAH\J (L

Pengawas/Pemeriksaana

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)               

9.

4Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

4Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

4

(Mampulasi Peraturan)
Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*):  fcakt- Laki/ Perempuan

Umur: ^5

Pendidikan Terakhir (*):  Tiddk Sekulah/ 66/ SMP/ StrFP/ SMA/ SI/ S3-Kcatas

Pekerjaan(*):  Tkfck-bekerja/ PNS/TN1/ PObRI/ Pegawai Swasta/ Wtfaawasta/
Wsahawan/ Mahaoiawa/ Petarri/ Kali Bangonan/ Sefatratan

Nama Instansi /Institusi:  SuOJ

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

SURVEI PELAYANAN PUBUKTAHUN 2020



(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksa

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di Iuar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan daiam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di iuar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*):  Tidak Sekolah/ SD/ SMP/ StfP/ SMA/ S3r/-S3-Kea*as,

Pekerjaan(*):  Ttdaki^^terja/ PMS/TW/ BOfcW/ Pogawai Swasta/Wiraswasta/
Usahawan/ Matras^^wa/ Petard/ Kuti Bangunan/ Serabutan/ (^ ^tt^

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Laki- Laki/ Porompuon

SURVEI PELAYANAN PUBLIKTAHUN 2020



(*) Coret yang tidak periu

Pengawas/Pemeriksaas Pelaksana

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)               

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)                     

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

4Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)       

5.

4Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

1.

Kolom Penilaian

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

PertanyaanNO

Tidak bekerja/ PNS/TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/Wiraswasta/
Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Serabutan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

/ S2 Koatatko^^h/ ^B/ SMP/ SfeTP/ SMA/ SI/ S2 Koa

Laki- Laki/ Perempuan

- o\ -Tanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)

SURVEI PELAYANAN PUBLIKTAHUN 2020



(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksa

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasl Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Laki- Laki/ Perempuan

38
Tidak Sekolah/^B/ SMP/ StTP/MA/ Si/ Si^eafcw
TidairtJCkerja/ PN5/^W/ P6tRf/ B^gawai Swasta/Wiraawasta/
Usahawan/ Malidsfewa/ Petani/JCuli Bangunan/Serabutan

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)

SURVEI PELAYANAN PUBLIKTAHUN 2020



(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksana

4Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

@Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

©Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)             

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*):  Ttdak Sekdah/SB/SMP/ SLTP/ SMA/ 51/ 52 Keut
Pekerjaan (*):  Tidak bekerja/ PNS/TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/ Wiraswasta/

Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Serabutan/ I ^o ("una^ ^^^^

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Laki- fcaki/ Perempuan

SURVEI PELAYANAN PUBLIKTAHUN 2020



(*) Coret yang tidak periu

Pengawas/Pemeriksaana

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)^^^

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)       

3.

2.Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*):  Tidak Sekolah/ SB/ SMP/ St^=P/ SMA/ S-l/ 52 Keatas

Pekerjaan (*):  Tidak bekerja/ PNS/ TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/ Wiraswasta/

Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/ Serabutan
Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilihsalahsatu dengan melingkariatassatujawabanyangdianggap palingtepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

fcakrtski/ Perempuan
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksaana

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tanggal Survei:

Nama Responden:

Jenis Kelamin(*):  Laki- Laki/ Perempuaft

Umur: Z&

Pendidikan Terakhir (*):  Tidak Solcolah/ SB/ SMP/ SLTP/ SMA/ 51/ S2 Keatac
Pekerjaan(*):  Tidak bckorja/ PNS/TNI/ POLni/ Pcgawai-Swasta/ Wiraswasta/

Usahawan/ Mdhdsiswd/ Petani/^uli Bangunan/Sorabutan
Nama Instansi /Institusi:

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.
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i^trv^frVCA.

(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana
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2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolom Peniiaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Tanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*):  Tidak^ekofertT/ SD/SMP/SLTP/5MA/ SI/ S2 Keatas
Pekerjaan(*):  Tufak bekeijd/ PNG/TNI/ POLRI/ Pegawai Swasld/ WildbWdSta/

Iteahawan/ Mahasiswu/ Pctani/ Kuli Ddiiguuan/Seiabutan
Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

\   ^ O2 ^

US*
Laki- Laki/ Perempuan

SURVEI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020



Pengawas/Pemeriksa

(*) Core
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&
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2

2

2

2

2
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1

1

1
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Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
iayanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Tidak Sekolah/ SD/SMP/_SIJE/ SMA/ SI/ S2 Keatas
Tidak bekerja/ PNS/TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/ Wiraswasta/
Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Serabutan

^ -Z-

J^fri
Laki- Laki/ Perempucin

Tanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)

SURVEI PELAYANAN PUBLIKTAHUN 2020



(*) Coret yang tidak periu

Pengawas/Pemeriksa

4Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

49.Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

6.Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

4Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

0Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tidak Sekolah/ SD/ SMP/ SLTP/^^A/ SI/ S2 Keatas
Tidak bekerja/ PNS/TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/Wiraswasta/
Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Serabutan^.

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Laki- Laki/PererfipuarT

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksa
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2
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1

1
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Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Tidak Sekolah/ SD/ SMP/ SLTP/ SMA/ SI/ S2 Keatas
Tidak bekerja/ PNS/TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/Wiraswasta
Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Serabutan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

-4aki=-tafei/ Perempuan

Tanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)               

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

2.Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tiderlc^ekOlah/ i>D7 ^MP^SLI Vf SMA/i>l/S2 kedlas

TidaW**kerja/ PNS/TW^PetRI/ PegdWdl SWdsld/
Usahawan/ Mahariswa/ Petwi/ KulrDanguiidii/SeiabQtan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan

di Pengadilan Agama Kota Madiun.

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)

Loki La lei/ Perempuan
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(*) Coret yang tidak periu

Pengawas/Pemeriksa
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Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melaiui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melaiui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

TanggalSurvei:  [0 • Z-

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*):  Tidak Sekolah/ SD/ SMP/ SLTP/ SMA/.S1/ S2 Keatas

Pekerjaanf*):  Tidak bekerja/ PNS/TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/Wiraswasta/
Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Serabutan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Laki- Laki/Peiempuar^
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksa

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

2.
^viampuiasi ^eraturan;

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersuiit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tanggal Survei:   II - V- 10?^

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

PendidikanTerakhir (*):  TidakSekolah/SD/SMP/SLTP/SMA/SI/S2 Keatas
Pekerjaan (*):  Tidak bekerja/ PNS/TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/ Wiraswasta/

Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/ Serabutan
Nama Instansi /institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

•4akM3fci/ Perempuan
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(*) Coret yang tidak perfu
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Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana
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Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaioan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

sta/

TidakGekulali/-SD/ SMP/ S^^P/ SIVIA/ 31/ 52 Kfcatas
Tiddk Uekeijfi/ PN^/TNI/ PHI PI/ PogTiwui SdJ.la/ Wii

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)
U^ahdWdll/ Mdlid!>l!>Wd/ PlIuiii/ Kuli Dangtman/ Serabutan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap palingtepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

^aki-fcdei/ Perempuan
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(?) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana

^r .

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)           

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaioan)       

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)          

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)       

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)        

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

12 3

Kolom Penilaian

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

1.

NO

Laki- Laki/ P.erempuan

Ttektk Sekuldh/ 3D/ 5MP/ 5LTP/ SMA/ SI/ S2 Keatas
Tidak bakarja/ PNS/TNI/ POLni/ Pegawai Swoata/ Wiraswasta/

^W^/" PtjLdili/ Kuli Dangunan/Sefobutan
Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan mefingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Tanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)
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(^r^r^r^x)

(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana
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Kolom Peniiaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Tidak bekeijd/-PNG/TNI/POLRi/ Pegawa^SwastafWtraswasta/
Usah-awan/Mahasiswa/-Petani/Kuli Dangwan/ Serabutan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

TkJukSckululi/SD/ SMP/ Sbfl

Laki- Laki/ Gorampuarr

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)
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(*) Coret yang tidak periu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana

4Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Usahawan/ Mahasiswa/ Potani/ Kuli Bangunan/Serabutan
Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Tidak Sekolah/ SB/ SMP/ StFP/ SM^/ SI/ S2 Kcotos
Tidak bckerja/ PN5/WV Petftl/ Pegawai Swasta/Wiraswasta/

Laki- Laki/Perempuan
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OHTanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)



(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

^

(i)

(b
Q)

3

5

3)

©

4

4

4

4

4

4

'J

4 1

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

i-l

1

1

1

iH

1

i-l

i-l

iH

Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

TanggalSurvei:

Nama Responden:

Jenis Kelamin(*):  LaJ^-terid/ Perempuan

Umur:   ^ I ^a-UjL^r\

PendidikanTerakhir(*):  Tidak Sckoloh/ SB/ SMP/SITP/-SMA/ 51/ S2 Kea^as
Pekerjaan (*):  'Pdak-bekeiJd/PNS/TNI/POLRI/PegawalSwasld/Wiidswas-ta/

Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Scrabutan {
Nama Instansi /Institusi:

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana
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Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur_

PendidikanTerakhir(*):  Tidak Sekolah/ SD/ SMP/.SLTP/ GMA/ 51/ 52 Keatas
Pekerjaan(*):  Tidak bekerjaAPNS/ TNI/ POLRI/ Pegawdi Swasta/ Wiraswosta/

Usahawon/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Banguiijii/ oui'dbul-^n
Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Laki- Laid/ Perempuan
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksa

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menoiak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Tanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*):  Tidak Sokolah/-SP/SMP/-Sbff/ SMA/ ^1/ S2 Koatas

Pekerjaan (*):  Tidak U^kcrja/^S/ TN+/ P0bfti/ Pcgawai Swaota/ Wiraswasta/
bJsahawan/ Mahasiswa/^etani/ Ktrii-Bangunaw/ Sorabutan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

\L
^^^m

baki • Laki/ Perempuan
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{*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana
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Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

CT)

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Iidak Sokolah/ SD/ SMP/ SLTP/ SMA/ Sl/S2Koata5
Tic^a-k bckcrjo/ PN5/ TNI/ POLRI/ Pegawai Swasta/^^^

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)

Usahawan/ Mahasiswa/ Potani/ Kuli Dangunan/ Serabutan
Nama Instansi/lnstitusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Laki- Laki/ Pprempwan
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(*) Coret yang tidak periu

Pengawas/PemeriksaPetuas Pelaksana
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Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Tidak bekerja/-PN5/-Wt/ POfcRt/Jogawai SwastaZ-Wiraswasta/
Usahawa^/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Serabutan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan

di Pengadilan Agama Kota Madiun.

tfP/ SMA/i/-S2 Keatas

Laki Laid/ Perempuan

3M
Tidak

IUTanggal Survei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

(3

0)

6)

6>

5

<S>

4

4

4

4

4

4

4

4

'3>

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolom Penilaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luarketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
{Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

PendidikanTerakhir(*):  lidak Sokolah/ SB/ SMP/ SITP/ SMA/ 51/ S2 Koatas
Pekerjaan (*):  Tidak bekerja/-^S/ TNI/ POLRI/ Pegawai Swdstd/ Wii aswasba/

Usahawan/ Mahasiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/Serabutan
Nama Instansi/lnstitusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

- 0^ ^

La-ki Loki/ Perempuan
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksa

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

4Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

©Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

2.Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

Laki- Laki/ Perompuan

3>o

Thk-Sek©tah/-SB/SMP/SfcTP/SMA/61/S2 Koatat .

©LRI/ Pogawai Swasta/ Wiraswasta/

Tanggal Survei: ^.0

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*)

Pekerjaan (*)
Usahawan/ Mahosiswa/ Petani/ Kuli Bangunan/ Serabutan

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadifan Agama Kota Madiun.
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/PemeriksaPetugas Pelaksana

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

&
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3

3
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3
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolom Peniiaian

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu
(Menjual Pengaruh)

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

Pertanyaan

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

TanggalSurvei:

Nama Responden:

Jenis Kelamin(*):Laki-Laki/Beremptrarn

Umur:^\ <T  ^"^.A

PendidikanTerakhir(*):Tidak Sokolah/ SD/SMP/ SLTP/ SMA/51/ S2 Keatas

Pekerjaan (*):Ttdai^-bekerja/ PNS/ TNI/POtRI/ Pegawai Swasta/-W+mswsTa/
I kahawan/ Maha^kwa/ Pptani/ I^nli Rangnnan/ Sorahntan

Nama Instansi /Institusi:    ^

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.
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(*) Coret yang tidak perlu

Pengawas/Pemeriksa

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff
pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur
(Transaksi Rahasia)

10.

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilan
(Perbuatan Curang)

9.

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan
layanan di pengadilan
(Percaloan)      

8.

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan
(Transparasi Biaya)

7.

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih
atas layanan yang diterima
(Hadiah)

6.

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
di luar ketentuan
(Biaya Tambahan)  

5.

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan mudah diakses/diperoleh.
(Transaksi Biaya)

4.

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
dengan meminta imbaian sesuatu
(Menjual Pengaruh)

3.

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat
dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu
(Penyalahgunaan Jabatan)

2.

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak
dipersulit untuk maksud tertentu
(Manipulasi Peraturan)

1.

Kolom PenilaianPertanyaanNO

TanggalSurvei

Nama Responden

Jenis Kelamin(*)

Umur

Pendidikan Terakhir (*):  T^a1rSd^h/-^SMP/^tTPASMA/-5i/S3-Keat^s

Pekerjaan (*):  Tidak bekerjaAPN5/^N4/ POtRi/ Pcgawai Gwasta/ Wiraswasta/
Usahawon/ Mahosiswa/Retain/ Kuli Bangunan/Serabuta^^

Nama Instansi /Institusi

Silahkan pilih salah satu dengan melingkari atas satu jawaban yang dianggap paling tepat menggambarkan
sikap Bapak/lbu dengan nilai terendah (1) sampai dengan nilai tertinggi (6) atas pelayanan yang diberikan
di Pengadilan Agama Kota Madiun.

= Lrki/ Perempuan
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