
 
 

INDEKS PERSEPSI KORUPSI 
TRIWULAN  I - TAHUN 2022 

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN 
 
 

No. Unsur Pelayanan 
Nilai Unsur 

Pelayanan 

1 
Prosedur pelayanan hukum yang ditetapkan sudah memadai dan 

tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) 

3,70 

2 
Petugas pelayanan hukum tidak memberikan  pelayanan diluar 

prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang / barang 
3,64 

3 
Tidak terdapat percaloan / perantara  yang tidak resmi pada 

pelayanan hukum 
3,64 

4 Petugas pelayanan hukum tidak diskriminatif  3,59 

  5 
Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan hukum  

3,79 

6 
Petugas pelayanan hukum tidak meminta / menuntut imbalan uang 

/ barang sesuai pelayanan yang diberikan 
3,77 

7 Petugas pelayanan hukum menolak pemberian uang / barang 

terkait pelayanan yang diberikan  
3,68 

8 
Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan pelayanan 

hukum  
3,58 

9 
Produk pelayanan hukum yang diterima sesuai dengan daftar 

produk / SOP pelayanan / jasa layanan yang tersedia 
3,74 

  Rata-rata Tertimbang 3,68 

  



 

 

 

Kesimpulan 

Nilai IPK setelah dikonversi :   92,00 

Mutu Pelayanan  :   A  

Kinerja Unit Pelayanan :   Sangat Baik 

Jakarta, 31 Maret 2022 

Ketua 

                                                                                                                    

                                                                                                                

 

 

                                                                                                             Drs. Ahmad Nur, M.H 
NIP. 19700803 199703 1 002 
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Grafik Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan 


