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P U R W A K A R T A 

 
 

KRITERIA LAPORAN PENGADUAN 
 
• PENGADUAN HARUS DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS 

 
� Pengaduan yang anda sampaikan kepada Mahkamah Agung / Pengadilan harus disampaikan secara 

tertulis; 
� Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anda dapat tercatat dengan baik pada Register 

Pengaduan Mahkamah Agung / Pengadilan, sekaligus menjaga akuntabilitas / pertanggungjawaban 
Pejabat yang bertugas menangani pengaduan Anda; 

� Untuk itu, Anda dapat menggunakan folmulir khusus penyampaian pengaduan yang tersedia di gedung 
Pengadilan terdekat dan website makamah agung, yaitu www.mahkamahagung.go.id  

� Meskipun demikian, pengaduan yang disampaikan dengan baik tidak menggunakan folmulir ini tetap 
akan diterima oleh Mahkamah Agung / Pengadilan; 

 
• PENGADUAN HARUS JELAS 

untuk mempermudah tindaklanjut terhadap pengaduan, Anda harus mencantumkan: 
 
� Identitas Pegawai Pengadilan / Mahkamah Agung atau Hakim yang anda adukan, termasuk jabatan 

dan di instansi mana yang bersangkutan bertugas. Misalnya Hakim A di Pengadilan Negeri J; 
� Uraian perbuatan yang Anda adukan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan jelas. Upayakan 

memasukan keterangan mengenai perbuatan atau kejadian secara lengkap, termasuk: waktu dan 
tempat kejadian; 

� Cantumkan keterangan atau bukti yang dapat mendukung pengaduan Anda, termasuk pihak-pihak atau 
orang lain yang dapat diminta keterangan berkaitan pengaduan yang Anda sampaikan; 

 
• PENGADUAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI OLEH MAHKAMAH AGUNG / 

PENGADILAN  
 
� Identitas Pelapor jelas dan substansi/materi laporan logis dan memadai; 
� Identitas Pelapor tidak jelas, namun subtansi/materi laporan logis dan memadai 
� Subtansi/materi laporan tidak logis dan memadai, namun identitas pelapor jelas; 

 
• PENGADUAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI OLEH MAHKAMAH AGUNG / 

PENGADILAN 
 
� Identitas Pelapor tidak jelas dan tidak ada data yang menunjang; 
� Terlapor tidak lagi bekerja sebagai aparat Pengadilan / Mahkamah Agung; 
� Pengaduan terhadap aparat di luar aparat pengadilan, misalnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, atau 

Advokat; 
� Pengaduan yang secara jelas memuat unsure tindak pidana, akan disarankan untuk dilaporkan secara 

langsung oleh Pelapor kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian atau Komisi Pemberantasan 
Korupi; 

� Pengaduan mengenai keberatan terhadap isi putusan Pengadilan, akan disarankan untuk menggunakan 
mekanisme upaya hukum yang tersedia (banding/kasasi/peninjauan kembali); 


