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LAPORAN KERJA  DAN EV ALUASI ZONA INTEGRITAS 

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG 

 

 

Pelaksanaan    Kerja  dan  Evaluasi   Pembangunan   Zona   lntegritas   menuju  Wilayah 

Bebas   Korupsi   (WBK)   dan  Wilayah   Birokrasi   Bersih   dan   Melayani   (WBBM)   di 

Pengadilan  Agama  Bengkayang  sebagai  berikut : 

1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona lntegritas 

Telah terbentuk Tim Kerja Zona lntegritas dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Bengkayang tanggal 7 Oktober 2019 nomor : W14-A8/1124/PS.00/X/2019  tentang 

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bengkayang 

Telah disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona lntegritas (ZI) menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 

Pengadilan Agama Bengkayang. 

Telah dilakukan sosialisasi kepada Aparatur di Pengadilan Agama Bengkayang. 

Pembangunan Zona lntegritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah disosialisasikan melalui website 

Pengadilan Agama Bengkayang. 

Pimpinan telah  Menyampaikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Zona lntegritas  

menuju WBK  dan WBBM,  grativikasi, disiplin  kerja,  peningkatan mutu pelayanan 

disampaikan pada kegiatan apel pagi dan rapat staf. 

Aparatur  di  Bappeda  telah  terlibat  dalam  proses  pembangunan  Zona lntegrltas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  Melayani  

(WBBM)  pada  Pengadilan  Agama  Bengkayang.    Telah  mengacu kepada  Peraturan  

Presiden  Repulik  Indonesia  nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

2. Penataan Tata Laksana 

a.   Penetapan SOP dan Standar Pelayanan 

Telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur Manajemen, 

Kesekretariatan dan   Kepaniteraan   serta   proses   bisnis   dan   Standar 

Pelayanan pada Pengadilan Agama Bengkayang 

b.   e-Office I e-Govemment 

lmplementasi  Teknologi  lnformasi  pada  administrasi  Kepaniteraan  dan 

Kesekretariatan antara lain: 

1.2. Bidang Kepaniteraan



Sistem  lnformasi  Penelusuran  Perkara  Online  (SIPP} 

2.2. Bidang Kesekretariatan 

 Umum dan Keuangan 

Aplikasi  administrasi  bendahara  dan keuangan 

Aplikasi  Barang  Milik Negara  dan Persediaan 

Aplikasi  Sistem  Manajamen  Persuratan  Terpadu 

Aplikasi  Perpustakaaan, dll 

 

 Kepegawaian  Organisasi  dan Tata  Laksana 

Aplikasi  Sistem  lnformasi  

Kepegawaian 

Aplikasi  Pendukung  SIKEP  (ABS 

SIMPEG) 

 

 Perencanaan 

Aplikasi 

Monev 

Aplikasi 

RKAKL 

Aplikasi  

PP 39 

3.2. Bidang  Pelayanan  Perkara 

Aplikasi SIPP 

3.   Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

a.   Perencanaan Kebutuhan Pegawai 

Kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Bengkayang telah merujuk 

kepada Peta  Jabatan  dan  Analisis  Jabatan  (Anjab)  serta  Analisis   

Kebutuhan Pegawai (ABK) Pengadilan Agama Bengkayang. 

b.  Monitoring dan Evaluasi terhadap kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama 

Bengkayang 

c.   Pola Mutasi Internal 

Adanya  kebijakan pimpinan terhadap  pola  mutasi  internal di  Pengadilan 

Agama Bengkayang. 



d.   Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 

Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan -  pelatihan yang diadakan 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

e.   Penetapan Kinerja lndividu 

Penetapan  kinerja  individu  dilakukan   pada  awal  tahun  yaitu  

dengan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

f.    Penegakan Disiplin/KodeEtik/Kode Perilaku pegawai 

g.   Sistem lnformasi Kepegawaian 

Telah dilakukan updating data kepegawaian Pegawai Pengadilan 

Agama Bengkayang 

4..  Penguatan Akuntabilitas Kinerja  

a. Keterlibatan PimpinanPimpinan  terlibat  dalam  penyusunan   Rencana  

Strategis  (Renstra),  Rencana Kerja  (Renja),    dan  Penetapan   Kinerja  

serta  telah  melakukan   pencapaian kinerja secara berkala. 

b.  Pengelolaan  Akuntabilitas   Kinerja 

Adanya   Laporan  Akuntabilitas Kinerja  (Lakip)  dan  lndikator 

Kinerja  Utama (IKU). 

5.     Penguatan  Pengawasan 

a.     Pengendalian  Gratifikasi 

Ditetapkannya    Pakta  lntegritas   untuk  Pegawai Negeri Sipil di 

Pengadilan Agama Bengkayang. 

b.     Penerapan  Sistem  Pengawasan  Internal  (SPIP) 

Adanya Keputusan Surat Ketua Pengadilan Agama Bengkayang 

Nomor: W14-A8/31/PS.01/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang 

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bengkayang. 

c.     Pengaduan  Masyarakat 

Telah  disusunnya   alur  layanan   Pengaduan   Masyarakat   pada  

Pengadilan Agama Bengkayang. 

d.    Whistle  Blowing  System 

Adanya  Sistem   lnformasi   Pengawasan  Mahkamah Agung  RI 

e.      Penanganan  Benturan  Kepentingan 

Adanya  Pedoman  Benturan  Kepentingan  di  Pengadilan  Agama  

Bengkayang. 



6.     Peningkatan  Kualitas 

a.     Standar  Pelayanan

Telah   

Prosedur    pada

b.    Budaya  Pelayanan  

Telah   

Pengadilan   

Sistem 

penilaian  pegawai

 

 

 

 

Kualitas  Pelayanan  Publik  

Pelayanan 

Telah    disusun    dan    diterapkan     Standar   

pada Pengadilan   Agama  Bengkayang  

ayanan   Prima 

ah    dilakukannya   sosialisasi   budaya   

 Agama Bengkayang 

Sistem  reward  dan  punishment    sudah  dilakukan 

pegawai berkinerja  terbaik.. 

Bengkayang, 10 Oktober

Ketua, 

 

 

 

Hj. Adriani, S.Ag 

NIP. 19720627 200003 2 001

Standar    Operasional     

budaya    kerja    di    

dilakukan  melalui  

Oktober 2019 

19720627 200003 2 001 













Lampiran 3 Laporan Asesmen Surveillance Pertama

A Satuan Kerja : PA. Bengkayang Kelas II

B Tanggal Penilaian : 22 Oktober 2019 

C Tim Asessmen Surveillance : 1. Rusli, SH., MH. (Lead Asessor)

  (Pendamping Asesor)

(Pendamping Asesor)

Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Program evalusi Keterangan Eviden

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5,0 3,92 78,47%

1 1,0 0,75 75,00%

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan 

pembangunan Zona Integritas ?
Y/T Ya 1

dapatkan dan teliti SK Tim ZI Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja https://drive.google.com/file/d/1VWetd52wsi-oGJ-

Spqd1h0VkGVSVyK-E/view?usp=sharing

b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih 

melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?
A/B/C B 0,5

dapatkan dan teliti makanisme penentuan 

anggota, yakinkan proses itu berjalan.

a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas; 

b. Sebagian menggunakan prosedur; 

c. Tidak di seleksi

https://drive.google.com/file/d/1P9tZbwntIKaDk1N

4L8ezMFh9YYflXRu5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13ResZfe3-

9Mp_jwpJjJjq6Rcmc55l34C/view?usp=sharing

2 1,0 0,83 83,33%

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1

dapatkan dan teliti dokumen pembangunan 

ZI, mulai perencanaan pembanguna  

sampai pengembangnnya, catat sekarang 

sudah pada posisi tahun ke berapa.

Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas https://drive.google.com/file/d/1nEYI-

Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharin

g

https://drive.google.com/file/d/1rPmFoFAUlKtztXm

ne_xVQsWtMaeUPpoI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rwMAESJv5A_CPV

WPqwKgraMl4xVEzGnl/view?usp=sharing

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target 

prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan 

WBK/WBBM?

A/B/C B 0,5

teliti dokumen perencanaan pastikan 

tujuan untuk membentuk unit yang "bebas 

korupsi dan melayani", dan cek keselarasan 

program kegiatan dengan tujuan yang ingin 

dicapai

a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; 

b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; 

c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

Peraturan tentang pencegahan korupsi, target 

kegiatan ZI dan matrik kerja

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk 

mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?
Y/T Ya 1

dapatkan media sosialisasi, laporan 

sosialisasi, cek dan catat cakupan audience 

sosialisasi/media informasinya.

Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM Pencanangan ZI, Piagam Pencanagan ZI, Pakta 

Integritas, Website, Spanduk Pamplet, Baner, TV 

Media

3 2,0 1,34 67,00%

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana ?

A/B/C/D B 0,67

dapatkan laporan pelaksanaan 

pembangunan ZI, (klo ada, kalo tidak ada 

catat semua kegiana dalam pembangunan 

ZI), bandingkan dengan dokumen rencana 

pembangunan

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; 

b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; 

c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; 

d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana

Laporan pelaksanaan ZI (Pelaksanaan 

kegiatan dalam Program kerja ZI)

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan 

Zona Integritas

A/B/C/D B 0,67

dapatkan laporan monev pembangunan ZI, 

teliti cakupan evaluasinya, catat 

keberkalaannya.

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; 

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; 

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; 

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan

Laporan Monev ZI

LEMBAR KERJA EVALUASI 

ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENILAIAN

Tim Kerja (1)

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

Hal 1 dari 11

https://drive.google.com/file/d/1VWetd52wsi-oGJ-Spqd1h0VkGVSVyK-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWetd52wsi-oGJ-Spqd1h0VkGVSVyK-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9tZbwntIKaDk1N4L8ezMFh9YYflXRu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9tZbwntIKaDk1N4L8ezMFh9YYflXRu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9tZbwntIKaDk1N4L8ezMFh9YYflXRu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9tZbwntIKaDk1N4L8ezMFh9YYflXRu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEYI-Ixg6AoYXYeK7LHbfVnDSv0OBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rPmFoFAUlKtztXmne_xVQsWtMaeUPpoI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rPmFoFAUlKtztXmne_xVQsWtMaeUPpoI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pJO28dpTk3fGn2NQ9zYlQ-vXKZRt_o57?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pJO28dpTk3fGn2NQ9zYlQ-vXKZRt_o57?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pJO28dpTk3fGn2NQ9zYlQ-vXKZRt_o57?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUzhSA-uBrCown3k87eDmu-WjxxKXhi_/view?usp=sharing


Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Program evalusi Keterangan EvidenPENILAIAN

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

A/B/C/D B 0,67

dapatkan laporan hasil tndak lanjut (klo 

ada), kalo tidak ada, bandingkan antara 

rekomendasi dengan kegiatan yang 

berhubungan dengan tindak lanjut atas 

rekomendasi.

a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

b.  Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

Laporan hasil tindak lanjut monev ZI

4 1,0 1,00 100,00%

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model  dalam 

pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1

wawancara dengan pegawai, pastikan 

bahwa pimpinan memberikan contoh, test 

bebrapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan contoh perilaku (mis: datang tepat 

waktu, dll)

Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari 

seperti pegawai lain. 

SK Role Model, kriteria Role Model, pemilihan role 

model berupa angket

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?
Y/T Ya 1

dapatkan SK pembentukan agen perubahan Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan SK Agen perubahan, kriteria agen perubahan

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di 

lingkungan organisasi?
Y/T Ya 1

dapatkan agenda pembangunan budaya 

kerja dan pola pikir, (sosialisasi, 

internalisasi tentang budaya kerja, 

peningatan pelayanan prima dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja)

Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir Sosialisasi tentang budaya kerja, pamplet atau 

baner budaya kerja, SOP pelayanan, dan SOP 

peningkatan Akuntabilitas kinerja

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

A/B/C/D A 1

dapatkan notulen rapat pembangunan ZI, 

cek elemen organisasi apakah ada unsur 

keterwakilan dari setiap seksi, 

a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; 

b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; 

c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; 

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM

Notulen Rapat Pembangunan ZI, Daftar 

hadir

II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5,0 3,84 76,80%

1 1,5 1,01 67,00%

a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

A/B/C/D B 0,67

dapatkan peta proses bisnis utama dan 

daftar SOP, (pengawasan dan pelayanan 

BC), cek keselarasan dengan SOP 

a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang 

selaras; 

b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; 

c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; 

d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis

SOP 

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan 

A/B/C/D B 0,67

observasi pelaksanaan SOP a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan 

inovasi pada SOP yang diterapkan; 

b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ;  

c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ;  

d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi 

Monep SOP

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

A/B/C/D B 0,67

daparkan laporan evaluasi pelaksanaan 

SOP

a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP 

atau usulan perbaikan SOP

b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa 

perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP

c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti;

d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi 

Reviu SOP

2 2,0 1,34 66,75%

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan 

teknologi informasi?

A/B/C B 0,5

lakukan wawancara, pastikan sistem 

informasi pengukuran kinerja berjalan, 2) 

lakukan ssample untuk 1 sasaran/1 SKP. 

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi 

dan juga melakukan inovasi; 

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang  menggunakan teknologi 

informasi; 

c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi

E-Office

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah 

menggunakan teknologi informasi?

A/B/C B 0,5

wawancara, test case untuk 1 nama 

pegawai.

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi 

informasi dan juga melakukan inovasi; 

b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi 

informasi secara terpusat; 

c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi 

informasi

Penggunaan E-office

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah 

menggunakan teknologi informasi?

A/B/C A 1

wawancara, dan test case untuk 1 jenis 

layanan, pastikan kejelasan prosedur, 

waktu dan biaya, serta pengaduan layanan 

menggunakan e-gov.

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi 

informasi dan juga melakukan inovasi; 

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi 

informasi secara terpusat; 

c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi

Penggunaan Aplikasi

E-Office  (2)

Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

Hal 2 dari 11

https://drive.google.com/file/d/1vUzhSA-uBrCown3k87eDmu-WjxxKXhi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAud2-K-8MyGxjQB5nlvsI69YZO49OWb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAud2-K-8MyGxjQB5nlvsI69YZO49OWb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sPdfk7ImBztVuTdOCmdgoja3x3L5-GAe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIxoI99IxRe3QNRPBdG6QDz1BSWhhyEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIxoI99IxRe3QNRPBdG6QDz1BSWhhyEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIxoI99IxRe3QNRPBdG6QDz1BSWhhyEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aOPuDxZQdvPNWeVEFAA_RtYy73ni_XAQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FUC-WZgT-0K7J8gb7jJ8LDE5Wooszg-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1msmjfZBioHcUNz7Ck7LErQh7Jx2ur4v3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1msmjfZBioHcUNz7Ck7LErQh7Jx2ur4v3?usp=sharing


Pilihan 
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d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi 

terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran 

kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan 

kepada publik?

A/B/C/D B 0,67

a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik 

dilakukan bulanan; 

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik 

dilakukan triwulan; 

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik 

dilakukan semesteran; 

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik 

dilakukan tahunan

Laporan Monev Hakim pengawas bidang 

setiap bulan

3 1,5 1,50 100,00%

a. Kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik telah 

diterapkan
Y/T Ya 1

dapatkan kebijakan keterbukaan informasi, 

minimal memuat;  apa saja yang akan 

diunggah ke pada masyarakat, kapan akan 

diupdate, siapa yang men-update.

Ya, jika kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik sudah diterapkan  SK KMA 1-114 (sosialisasi, internalisasi, Evaluasi 

dan data dukung relevan rencana tindak lanjut), SK 

PPID, Laporan PPID, SK KMA No. 26(standar 

pelayanan peradilan apload, apload sisa panjar 

biaya perkara,  jadwal persidangan, prinsceen b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik 

Y/T Ya 1

dapatkan laporan evaluasi Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan 

informasi publik 

 Laporan pelaksanaan  SK KMA 1-114 (sosialisasi, 

internalisasi, Evaluasi dan data dukung relevan 

rencana tindak lanjut), SK PPID, Laporan PPID, SK 

KMA No. 26(standar pelayanan peradilan apload, 

apload sisa panjar biaya perkara,  jadwal 

persidangan, prinsceen apload informasi update 

apload informasi

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15,0
10,53

70,22%

1 2,0
1,78

89,00%

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja 

mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja 

untuk masing-masing jabatan? Y/T Ya 1

dapatkan dokumen rencana kebutuhan 

pegawai, memuat beban pekerjaan 

dibandingkan dengan jumlah pegawai dan 

spesifikasi pegawai)

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan 

hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/10OOHGPb

UyImhuojYoIufEg0XT4VfcCpU?usp=sharing

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni 

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per 

jabatan?

A/B/C/D B 0,67

lakukan sampel atas pelaksanaan rencana 

kebutuahn pegawai, (upaya rotasi, upaya 

pengajuan pegawai baru, upaya 

peningkatan kompetansi)

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan 

pegawai yang telah disusun per jabatan; 

b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada 

kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; 

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada 

kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; 

d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan 

pegawai yang telah disusun per jabatan.

dokumen baperjakat, rotasi pegawai honorer, 

selain itu wewnang PTA dan badilag serta Sekma

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi 

terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi 

kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan 

perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

Y/T Ya 1

dapatkan laporan monev. Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai 

rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan 

perbaikan terhadap kinerja unit kerja

https://drive.google.com/file/d/1rWIOVITj6eV-

8dQsNcwqiNRiGESHgYkq/view?usp=sharing

Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 

organisasi (2)

Hal 3 dari 11

https://drive.google.com/drive/folders/1v_urEh3ctT-pmkNiCs8Y7aMT84RRqO8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v_urEh3ctT-pmkNiCs8Y7aMT84RRqO8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v_urEh3ctT-pmkNiCs8Y7aMT84RRqO8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v_urEh3ctT-pmkNiCs8Y7aMT84RRqO8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v_urEh3ctT-pmkNiCs8Y7aMT84RRqO8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hz7PObkA0hsntGnmo7g21YywnJC0D6M1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hz7PObkA0hsntGnmo7g21YywnJC0D6M1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hz7PObkA0hsntGnmo7g21YywnJC0D6M1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hz7PObkA0hsntGnmo7g21YywnJC0D6M1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hz7PObkA0hsntGnmo7g21YywnJC0D6M1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hz7PObkA0hsntGnmo7g21YywnJC0D6M1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hz7PObkA0hsntGnmo7g21YywnJC0D6M1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10OOHGPbUyImhuojYoIufEg0XT4VfcCpU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10OOHGPbUyImhuojYoIufEg0XT4VfcCpU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_AYHPjaihh7PB_uSvnSTIPRzTT3simJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_AYHPjaihh7PB_uSvnSTIPRzTT3simJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWIOVITj6eV-8dQsNcwqiNRiGESHgYkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWIOVITj6eV-8dQsNcwqiNRiGESHgYkq/view?usp=sharing
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2 2,0 1,33 66,67%

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah 

telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? Y/T Ya 1

dapatkan dokumen pola rotasi (klo ada), klo 

tidak ada, wawancara dan catat bagaimana 

pola rotasi internal?

Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan 

karier pegawai

Pola rotasi penempatan antar jabatan berdasarka 

SK ketua dalam intern instansi

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan 

telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola 

mutasi yang telah ditetapkan?

A/B/C/D A 1

wawancara pelaksanaan pola rotasi, cek SK 

rotasi terakhir,

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan 

mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan 

pertimbangan terkait hal ini; 

b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan 

mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; 

c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi 

jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;

d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan 

kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

Yang akan menduduki jabatan 

mempunyai kompentensi yang ditetapkan 

sesuai dengan undang-undang  SK 

tentang pedoman rotasi mutasi intern unit 

kerja

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya 

dengan perbaikan kinerja?

Y/T Tidak 0

laporan evaluasi Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah 

dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Monev tentang pola mutasi rotasi antar jabatan 

(buat laporannya)

3 3,0 0,99 33,00%

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis  Untuk 

pengembangan kompetensi ?

Y/T Tidak 0

1) dapatkan kebijakan pengembangan 

kompetensi (klo ada) kalo tidak ada 

wawancara upaya pengembangan 

kompetensi, 2) lakukan sample pada 1-2 

upaya pengembangan kompetensi 

(dapatkan notulen pelatihan).

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi Kebijakan ketua tentang pengembangan karir 

pegawaai, diskusi, copy morning, notulen dan 

daftar hadir

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi 

pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan 

kinerja pegawai?

A/B/C/D C 0,33

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil 

pengelolaan kinerja pegawai; 

b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan 

hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan 

hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil 

pengelolaan kinerja pegawai

https://drive.google.com/file/d/1UdLtJu5MQL0YiGl

TR9UTlaZOevJBMvmI/view?usp=sharing

c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada 

dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-

masing jabatan

A/B/C/D B 0,67

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan sebesar <25% ; 

b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan sebesar >25%-50% ; 

c. Jika  sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan 

untuk masing-masing jabatan >50%-75%; 

d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan sebesar >75%-100%

perlihatkan sertifikasi yang dimiliki oleh 

pegawai

Pola Mutasi Internal (2)

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)

Hal 4 dari 11

https://drive.google.com/file/d/13dzmOUwdk_tBzDHXcHYlSSLJBByOu2qI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13dzmOUwdk_tBzDHXcHYlSSLJBByOu2qI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWIOVITj6eV-8dQsNcwqiNRiGESHgYkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWIOVITj6eV-8dQsNcwqiNRiGESHgYkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bpHBixo96Pby6I463PCew7CVnNB-JwUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bpHBixo96Pby6I463PCew7CVnNB-JwUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bpHBixo96Pby6I463PCew7CVnNB-JwUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdLtJu5MQL0YiGlTR9UTlaZOevJBMvmI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdLtJu5MQL0YiGlTR9UTlaZOevJBMvmI/view?usp=sharing
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d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak 

untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi 

lainnya.

A/B/C/D C 0,33

1) dapatkan kebijakan pengembangan kom 

petensi (klo ada) kalo tidak ada wawancara 

upaya pengembangan kompetensi, 2) 

lakukan sample pada 1-2 upaya 

pengembangan kompetensi (dapatkan 

notulen pelatihan).

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti 

diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 

b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk 

mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 

c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk 

mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 

d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti 

diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

pelatihan2

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit 

kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada 

pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga 

pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau 

mentoring, dll) ?
A/B/C/D C 0,33

1) dapatkan pola pengembangan 

kompetensi, catat kesetaraan dan keadilan 

dalam mendapatkan pengembangan 

kompetensi, 2) catat bagaimana 

menentukan/menunjuk pegawai yang akan 

mengikuti diklat.

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; 

b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar 

pegawai; 

c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil 

pegawai; 

d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai

Mengikut sertakan pegawai dalam pengikuti 

pelatihan, bintek. Surat panggilan pelatihan dan 

surat tugas, notulen penyampaian hasil pelatihan, 

daftar hadir

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja?

A/B/C/D C 0,33

1) dapatkan pola pengembangan 

kompetensi, catat kesetaraan dan keadilan 

dalam mendapatkan pengembangan 

kompetensi, 2) catat bagaimana 

menentukan/menunjuk pegawai yang akan 

mengikuti diklat.

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam 

kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; 

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam 

kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; 

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam 

kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; 

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 

pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan

Monev pengembangan kompetensi pegawai

4 4,0 3,42 85,50%  

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan 

kinerja organisasi 

A/B/C/D A 1

1) dapatkan SKP dan sasaran organisasi, 

teliti keselarasannya antara sasaran 

organisasi, program kegiatan seksi, dan 

output individu.

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; 

b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; 

c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; 

d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 

Penetapan kinerja individu

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan 

indikator kinerja individu level diatasnya

A/B/C/D A 1

 teliti keselarasannya antara sasaran 

organisasi, program kegiatan seksi, dan 

output individu.

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja 

individu level diatasnya ; 

b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator 

kinerja individu level diatasnya ; 

c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator 

kinerja individu level diatasnya ; 

d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja 

individu level diatasnya 

Pentapan kinerja individu, Penetapan kinerja 

pejabat dan penetapan kinerja tahunan, perjanjian 

kinerja

Penetapan kinerja individu (4)

Hal 5 dari 11

https://drive.google.com/file/d/1bpHBixo96Pby6I463PCew7CVnNB-JwUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bpHBixo96Pby6I463PCew7CVnNB-JwUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bpHBixo96Pby6I463PCew7CVnNB-JwUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bpHBixo96Pby6I463PCew7CVnNB-JwUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f2MQpA-XmFSGNsHR0BzoN9sjr5m0-vMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kNkZM317eyMjocai3QmL6z52J8Tza2tB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kNkZM317eyMjocai3QmL6z52J8Tza2tB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kNkZM317eyMjocai3QmL6z52J8Tza2tB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kNkZM317eyMjocai3QmL6z52J8Tza2tB?usp=sharing
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c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

A/B/C/D/E B 0,75

teliti pengukuran kinerja pada setiap level 

(organisasi, seksi dan individu)

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan

b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan

E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

Monev kinerja setiap tahunan, 

rencananya pertriwulan

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk 

pemberian reward (pengembangan karir individu, 

penghargaan dll).
A/B/C/D B 0,67

teliti kegunaan penilaian kinerja individu, 

2) lakukan sample untuk 1 pegawai yang 

berprestasi, 

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward

5. 3,0 2,01 67,00%

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah 

dilaksanakan/diimplementasikan

A/B/C/D B 0,67

laporan pelaksanaan penegakan 

disiplin/kode etik/kode perilaku

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku yang ditetapkan organisasi 

Kode etik hakim, kode etik PP dan JSP kode etik 

pegawai

6. 1,0 1,00 100,00%

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan 

secara berkala.

A/B/C/D A 1

dapatkan jadwal pemutahiran, 2) lakukan 

cek untuk update terakhir,

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; 

b.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; 

c.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; 

d.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan

SIKEP

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10,0 9,76 97,64%

1 5,0 5,00 100,00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat 

penyusunan Perencanaan Y/T Ya 1

dapatkan notulen penyusunan perencanaan Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan Rapim dilengkapi dengan absensi dan notulensi 

rapat dan rencana permintaan/usul masing-masing 

bagian waktu menyusun perencanaan.

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat 

penyusunan Penetapan Kinerja Y/T Ya 1

dapatkan notulen penyusunan penetapan 

kinerja (untuk setiap level)

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Rapim dilengkapi dengan absensi dan 

notulensi rapat atas Penetapan Kinerja. 

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara 

berkala

Y/T Ya 1

dapatkan jadwal pemantauan dan laporan 

pemantauan 2) cek pemantauan kinerja 

terakhir

Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Laporan Pemantauan kinerja peradilan 

seperti penyelesaian perkara, minutasi, 

upload putusan, CTS/SIPP,termasuk 

pemantauan kinerja bidang 

kesekretariatan dsb melalui Rapat 

bulanan dengan adanya notulensi Rapat 

dan absensi, adanya laporan dari setiap 
2 5,0 4,76 95,29%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada

A/B/C A 1

dapatkan dokumen perencanaan a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, 

Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; 

b.  Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; 

c.  Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan

Dokumen SAKIP, RKAKL, Renstra, RKT, Tapkin dan 

LKJIP

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 

Sistem Informasi Kepegawaian (1)

Keterlibatan pimpinan (5)

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

Hal 6 dari 11

https://drive.google.com/drive/folders/14IptcY5z3GopSqsPwsdhN46mD8WLblUi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14IptcY5z3GopSqsPwsdhN46mD8WLblUi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sSgn4UlrIgAPl4MHxDZC0ts6g_p4ZB_s?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYbo2vnDWhmXPN9CVqHkhv9re2GAyHQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYbo2vnDWhmXPN9CVqHkhv9re2GAyHQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYbo2vnDWhmXPN9CVqHkhv9re2GAyHQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
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Jawaban
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b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

A/B/C/D B 0,67

teliti kualitas dokumen perencanaan, 

apakah sasaran/KU berorientasi hasil

a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; 

b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; 

c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; 

d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil 

Seluruh dokumen RKT, PKT, IKU dan Renstra telah 

berorientasi hasil (penyelesaian perkara) untuk di 

bagian teknis maupun umum (sekretariat) dan 

RKAKL berorientasi pada Output serta outcome.

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) 

A/B/C A 1

dapatkan IKU, a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU 

tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memiliki IKU

Dokumen berupa IKU yang ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan berorientasi pada penyelesaian perkara 

dan pelayanan publik serta IKU tambahan di bagian 

sekretariat.

d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, 

Measureable, Achievable, Relevant and Time)

A/B/C/D A 1

teliti kualitas IKU apakah relevan, cukup 

dan dapat diukur secara obyektif dalam 

mengukur sasaran/KU

a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; 

b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; 

c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; 

d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART 

Dokumen Indikator Kinerja berisi penyelesaian 

perkara (specifik), yang penyelesaiannya bisa diukur 

(measurable), persentase pencapaiannya (dalam 

Minutasi Perkara) sebesar 90%, (achievable) dan 

waktunya bisa ditentukan (relevant) serta Petikan 

putusan dalam satu hari bisa langsung di upload 

dalam aplikasi SIPP (time).

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu
Y/T Ya 1

dapatkan laporan kinerja teliti tanggal 

laporan kinerja

Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu Laporan kinerja disusun setiap awal 

tahun

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi 

tentang kinerja

A/B/C/D A 1

teliti laporan kinerja, cek substansi laporan 

apakah ada informasi 

keberhasilan/kegagalan kinerja, analisinya 

dan rencana aksi kedepan.

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; 

b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; 

c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; 

d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja

Laporan bulanan penyelesaian perkara, 

Laporan bulanan upload putusan  pada 

aplikasi SIPP berisi kendala dan action 

plan atas kendala tersebut.

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja

A/B/C/D A 1

dapatkan upaya peningkatan kapasitas 

SDm (sosialisasi, pelatihan dll)

a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja ; 

b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja ; 

c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja ; 

d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas 

kinerja

SK, Surat Tugas dan atau usulan 

pelatihan oleh masing-masing Pengadilan 

yang sesuai dengan bidangnya tidak 

hanya berdasarkan penggilan (nama yang 

sudah ditentukan) oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung. Rekomendasi 

dari hasil evaluasi.

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM 

yang kompeten

A/B/C B 0,5

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; 

b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ; 

c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten

SK Tim Pengelola akuntabilitas kinerja 

dilakukan oleh pimpinan / pegawai yang 

sudah mengikuti pelatihan mengenai 

LAKIP/SAKIP.

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15,0 9,46 63,05%

1 3,0 2,25 75,00%

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian 

gratifikasi
A/B/C a 1

dpaatkan metode sosialisasi, media 

informasi dan teliti cakupan audiencenya, 

sample ke pegawai apakah tau keberadaan 

kebijakan gratifikasi dan prosedur 

pelaporan gratifikasi nya.

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala

b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala

c. Belum dilakukan public campaign 

Sosialisasi publik copaigh, notulen dan absensi

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

A/B/C B 0,5

dapatkan laporan tahunan penanganan 

gratifikasi

a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang 

sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

SK. Ketua tentang Tim  penanganan gratifikasi, SOP 

gratifikasi,SK ketua tentang pedoman gratifikasi 

(batas limit  gratifikasi yang hanya sampai ke ketua 

dan batas limit yang disampaikan kepada BAWAS 

dan   membuat link gratifikasi bawas di website PA 

Stabat

Pengendalian Gratifikasi (3)

Hal 7 dari 11

https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fK9z5SLcami4hz7-f3SNoFKKknamrWzw?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVTLOcFbzECSU-TI93iEojdDM3BHFYC_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iY3ehtG_wAFQJcMeck2GA1JTzlrKoUc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iY3ehtG_wAFQJcMeck2GA1JTzlrKoUc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iY3ehtG_wAFQJcMeck2GA1JTzlrKoUc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iY3ehtG_wAFQJcMeck2GA1JTzlrKoUc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iY3ehtG_wAFQJcMeck2GA1JTzlrKoUc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iY3ehtG_wAFQJcMeck2GA1JTzlrKoUc2/view?usp=sharing
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2 3,0 1,76 58,50%

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

A/B/C/D B 0,67

dapatkan upaya pengendalian 

(impromisasi)

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang 

sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi ; 

d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi 

 Rencana kerja SPIP

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

A/B/C/D B 0,67

dapatkan peta risiko, 2) klo tidak ada, 

wawancara kepada pihak terkait, apakah 

tau risiko dari organisasi, bandingkan 

dengan SOP.

a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan 

pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi 

Membuat Peta resiko SPIP setiap SOP

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir 

risiko yang telah diidentifikasi

A/B/C B 0,5

dapatkan kegiatan meminimaisir risiko, 

bandingkan dengan risiko yang akan 

terjadi.

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian 

untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir 

resiko

Melakukan monitor dan evaluasi, jadwal 

pengawasan, SOP

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada 

seluruh pihak terkait

A/B/C B 0,5

dapatkan media informasi, dan cek 

cakupan audience nya, 2) lakukan sample 

kepada 1-2  pegawai, apakah mengetahui 

adanya SPI.

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait

c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI

Kegiatan pendalaman SPI, Notulen dan 

Daftar hadir

3 3,0 3,00 100,00%

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan   

A/B/C/D A 1

dapatkan kebijakan pengaduan 

masyarakat, apakah unit pengelola 

pengaduan masyarakat.

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan 

masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat 

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan 

masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika  unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan 

masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

Pedoman pengaduan masyarakat, Register 

Pengaduan, SK Tim Pengaduan masyarakat, SOP 

pengaduan

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti 

A/B/C/D A 1

dpatkan laporan penanganan pengaduan 

maysrakat, teliti rekomendasinya, tanya 

apakah rekomendasi dilakukan, perdalam 

dengan menguji  kegiatan yang dilakukan

a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit 

kerja;

c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit 

kerja;

d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit

Meneruskan pengaduan ke PTA (surat pengantar)

Penerapan SPIP (3)

Pengaduan Masyarakat (3)

Hal 8 dari 11

https://drive.google.com/file/d/1hzmE8X6WP_uhdca6TUjE19iLhyZWxljM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qDXl3vH4jlQ2WGcWg--ttsONC41clnGc?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4CyWIUOEOnsgAenlqnLX3Ag9ejXBYTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4CyWIUOEOnsgAenlqnLX3Ag9ejXBYTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M56JxFv3pPSsykFxvRtKZOiImiJvDoii?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M56JxFv3pPSsykFxvRtKZOiImiJvDoii?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M56JxFv3pPSsykFxvRtKZOiImiJvDoii?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQJqKlXEul9CzX7diRRObjSGKPs29dHk/view?usp=sharing
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c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat

A/B/C/D A 1

dapatkan laporan monev pengaduan 

masyarakat

a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan 

bulanan; 

b.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan 

triwulan; 

c.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan 

semesteran; 

d.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan 

tahunan

Membuat laporan monitoring dan evaluasi 

penanganan pengaduan, jadwal monev

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti 

A/B/C A 1

dapatkan tindak lanjut pengaduan 

masyarakat, bandingkan tindak lanjutnya 

dengan rekomendasinya. (hub kausalitas 

dengan pertanyaan sebelumnya)

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 

oleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti unit kerja

Laporan tindak lanjut hasil evaluasi 

penaduan

4 3,0 1,25 41,75%

a. Apakah Whistle Blowing System  sudah di internalisasi ? Y/T Ya 1 Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja

b. Whistle Blowing System telah diterapkan 

A/B/C/D B 0,67

dapatkan kebijakan WBS, dapatkan apakah 

ada unut pengelola WBS, 

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan 

yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing 

System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan 

yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika  unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi 

SK. Ketua tentang  whistle blowing system, SOP 

whistle blowing system, Membuat aplikasi whistle 

blowing system pada website, membuat SK 

penangung jawab whitle blowing system

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing 

System
A/B/C/D D 0

dapatkan laporan monev WBS a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan; 

b.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; 

c.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; 

d.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan

Monev whistle blowing system

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti 

A/B/C/D D 0

dapatkan tindak lanjut WBS, bandingkan 

tindak lanjutnya dengan rekomendasinya. 

(hub kausalitas dengan pertanyaan 

sebelumnya)

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti 

oleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang 

ditindaklanjuti unit kerja

Membuat laporan tindak lanjut penanganan whistle 

blowing system

5 3,0 1,20 40,00%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan 

dalam tugas fungsi utama Y/T Ya 1

dapatkan kebijakan benturan kepentingan, 

teliti jenis hubungan benturan kepentingan

Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas 

fungsi utama

SK ketua tentang penaganan benturan kepentingan

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah 

disosialisasikan/internalisasi

A/B/C/D B 0,67

dapatkan media informasi, notulen 

sosialisasi, teliti cakupan audiensinya

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh 

unit kerja 

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian 

besar unit kerja;

c.  Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian 

kecil unit kerja

d.  Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke 

seluruh unit kerja

Notulen Rapat sosialisasi tentang 

benturan kepentingan, daftar hadir

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

Whistle-Blowing System (3)

Hal 9 dari 11

https://drive.google.com/file/d/1J4Gyg39GHXsWtDMMUEVhvikkg1mpH7YS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4Gyg39GHXsWtDMMUEVhvikkg1mpH7YS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4Gyg39GHXsWtDMMUEVhvikkg1mpH7YS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4Gyg39GHXsWtDMMUEVhvikkg1mpH7YS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSiBAq-9rnPLSftd-_YQIhauKZf2rrFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSiBAq-9rnPLSftd-_YQIhauKZf2rrFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dd5hE0q5wczMcMHZE4hdSvtqXO31D-4k/view?usp=sharing


Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Program evalusi Keterangan EvidenPENILAIAN

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

A/B/C/D C 0,33

dapatkan prosedur pelaporan benturan 

kepentungan, wawancara apakah ada 

dilaksanakan, 2) sample ke pegawai apakah 

tau ttg kebijakan kepentingan

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja 

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;

c.  Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja

d.  Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja

SOP tentang penanganan benturan kepentingan

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan 

Kepentingan
A/B/C C 0

dapatkan laporan monev benturan 

kepentingan

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja

Laporan evaluasi dan monitoring 

benturan kepentingan

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah 

ditindaklanjuti

A/B/C/D A 0

dapatkan tindak lanjut bentran 

kepentingan, bandingkan tindak lanjutnya 

dengan rekomendasinya. (hub kausalitas 

dengan pertanyaan sebelumnya)

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti 

oleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah 

ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah 

ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang 

ditindaklanjuti unit kerja

Laporan tindak lanjut benturan 

kepentingan

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10,0 7,56 75,59%

1 3,0 2,25 75,00%

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan

A/B/C A 1

dapatkan standart pelayanan a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan 

juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit 

kerja ;

b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan 

1. SK KMA 144 2007         2. SK KMA 1-144 2011                       

3. SK KMA NO 26 Th 2012  Ttg Standard Pelayanan 

Publik         4. Pedoman Pengelolaan Website   5. SK 

Ketua Pengadilan ttg Standar Pelayanan      

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

A/B/C/D A 1

apakah standar pelayanan telah 

diumumkan, cek media pengumumannya

a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang 

sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan  sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi ; 

d. Jika  unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan 

yang ditetapkan organisasi 

1. Standar percepatan pelayanan (one day court 

service, one day minutering) telah dipublikasikan 

pada website dan pada baner2 dan pamflet di 

Pengadilan                  

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

A/B/C/D A 1

dapatkan SOP pelayanan a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  dan 

juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; 

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi ; 

d. Jika  unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan 

organisasi 

1. SOP Standar Pelayanan Pengadilan dalam bentuk 

SOP masing2 bagian 

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan 

SOP

A/B/C C 0

laporan review SOP, dan cek tindak 

lanjutnya

a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan 

perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;

b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai 

dengan yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 

adanya SOP lama dan SOP yang telah 

direview

Standar Pelayanan (3)
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https://drive.google.com/file/d/1Qbnfppesyw-8v3L7H96XJpm7K24WGXl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcnJnBeJc_9jNc5JkP1rxqZtW1j0TnUs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcnJnBeJc_9jNc5JkP1rxqZtW1j0TnUs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcnJnBeJc_9jNc5JkP1rxqZtW1j0TnUs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcnJnBeJc_9jNc5JkP1rxqZtW1j0TnUs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/165yiOtImlqUpYzv3QZ8MnmwMrZ4BsL2T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/165yiOtImlqUpYzv3QZ8MnmwMrZ4BsL2T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/165yiOtImlqUpYzv3QZ8MnmwMrZ4BsL2T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/165yiOtImlqUpYzv3QZ8MnmwMrZ4BsL2T?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPYRnE8Q3zkwP0BDwc37Pr10-EZXpd1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPYRnE8Q3zkwP0BDwc37Pr10-EZXpd1R/view?usp=sharing


Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Program evalusi Keterangan EvidenPENILAIAN

2 3,0 2,20 73,40%

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya 

penerapan Budaya Pelayanan Prima

A/B/C/D A 1

dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan 

budaya pelayana prima, teliti pesertanya 

dan materi sosialisasi

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan 

prima

b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya 

pelayanan prima

c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya 

pelayanan prima

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan 

prima

1. Notulen Rapat bulanan yang 

membahas ttg Penerapan Budaya 

Pelayanan Prima         2. Laporan 

pelaksanaan bimtek2 terkait Penerapan 

Budaya Pelayanan Prima                       

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai 

media 

A/B/C A 1

dapatkan media informasi layanan, cek 

cakupan audience-nya

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, 

website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, 

selebaran, dsb)

c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

1. adanya website      2. adanya baner dan pamflet 

yang dipasang pada ruang tunggu

c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi 

pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada 

penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

A/B/C C 0

dapatkan sistem reward n punishment, 

lakukan sample untuk pemberian reward n 

punishment

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian 

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah 

diimplementasikan 

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian 

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum 

diimplementasikan 

c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian 

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 

1. adanya reward yang dijadikan role 

model   2. adanya pemberhentian pegawai 

yg melanggar disiplin pegawai

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

A/B/C/D A 1

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

1. adanya layanan One Gate Service      2. Terdapat 

layanan terpadu berupa : penerimaan tamu dan 

prosedurnya, EDC Bank.

e. Terdapat inovasi pelayanan

A/B/C/D B 0,67

dapatkan inovasinya (cek nominasi dari 

deputi yanlik)

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit 

kerja lain; 

b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit 

kerja lain; 

c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ; 

d. Jika  unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

Barcode perkara

3 4,0 3,11 77,67%

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

A/B/C A 1

dapatkan hasil survey a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala

b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala

c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

suvei dilakukan secara berkala pertahun

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara 

terbuka

A/B/C A 1

teliti hasil survey apakah dapat diakses 

secara terbuka, lakukan pengujian 

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan 

pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan 

pengumuman, selebaran, dsb)

c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media

ada diwebsite

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan 

masyarakat
A/B/C/D C 0,33

dapatkan tindak lanjut dari hasil survey, 

bandingkan dengan hasil survey. Teliti 

keterkaitanntya

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat

b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat

c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

ditndaklanjuti dengan rapat

60,0 45,08

B. HASIL (40)

I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20,0 4,00 20%

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 15,0 0-4 0 0,00 0,00% Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

2. 5,0
0-100% 80 4,00 80,00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20,0 15,00 75%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 20,0 0-4 3 15,00 75,00% Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

40,0 19,00 0,475

64,08NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Budaya Pelayanan Prima (3)

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan 

eksternal) yang ditindaklanjuti (5)

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)

TOTAL PENGUNGKIT

TOTAL HASIL
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https://drive.google.com/drive/folders/1BGbEc5LOl1jIDWz8D8rDPgmGIayzpKk8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BGbEc5LOl1jIDWz8D8rDPgmGIayzpKk8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CnDQXjzgYAEPDdaPalgE-dGIQoy9WO8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CnDQXjzgYAEPDdaPalgE-dGIQoy9WO8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CnDQXjzgYAEPDdaPalgE-dGIQoy9WO8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YO0MhYscpE1nSMvkOv71Fb0sIOTpPUND?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aLgR2njTTMJREPgMHyrYyn2SJvY1qYh-/view?usp=sharing

