










































Likelihood Impact Level Risiko Mitigasi Corrective

1 Ketepatan 

penyelesaian 

perkara dalam 

jangka waktu 

maksimal 5 bulan

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia

2 Penyelesaian 

perkara lebih 

dari 5 bulan

internal dan 

eksternal

Relaas yang tidak sah dan 

patut, Relaas tabayun yang 

tidak dilaksanakan dengan 

baik oleh PA yang dimintai 

bantuan, ketidakhadiran para 

pihak, Pemahaman hakim 

tentang Hukum Acara, PP 

yang terlambat membuat 

BAS 

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 2 3 3

Memberi pembinaan 

juru sita tentang 

relass yang sah dan 

patut, berkoordinasi 

dengan pimpinan PA 

yang dimintai 

bantuan, Majlis hakim 

melaksanakan hukum 

acara secara efektif, 

menambah frequensi 

persidangan

2 Meningkatkan 

ketepatan 

pembuatan Berita 

Acara Sidang

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia

2 Pembuatan 

berita acara 

sidang terlambat

internal PP tidak membuat berita 

acara sidang secara tepat 

waktu, beban ganda 

pekerjaan, dan kekurangan 

Sumber Daya Manusia

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 2 3 Memberikan 

pembinaan kepada PP 

tentang pembuatan 

Berita Acara Sidang 

yang baik dan benar 

dan mengusulkan 
3 Mengefektifkan 

pemberian layanan 

informasi melalui 

meja informasi

pelayanan 

perkara

Kepuasan 

masyarakat

2 informasi yang 

diberikan tidak 

benar

internal dan 

eksternal

Petugas meja informasi tidak 

memahami semua jenis 

informasi yangada di PA 

Surabaya dengan benar

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 3 2 2 Memberikan 

pembinaan dan 

pelatihan kepada 

Petugas Informasi 

tentang jenis 

informasi

4

Meningkatkan 

ketepatan minutasi 

perkara sesuai 

ketentuan hukum 

yang ada

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia
2

Minutasi tidak 

sesuai dengan 

batas waktu 

maksimal yang 

ditentukan

internal dan 

eksternal

Keterlambatan pembuatan 

putusan, PP tidak membuat 

berita acara sidang secara 

tepat waktu, relaas tabayun 

bermasalah, beban ganda 

pekerjaan, dan kekurangan 

Sumber Daya Manusia

Pihak 

berperkara
Kepaniteraan

1 2 2

Memberi pembinaan 

hakim dan PP tentang 

putusan, BAS dan 

manajemen berkas, 

dan berkoordinasi 

dengan pimpinan PA 

yang dimintai 

bantuan.
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Likelihood Impact Level Risiko Mitigasi Corrective

Nama Bagian
Kendali RisikoPenilaian Risiko

No Objective/ Tujuan Proses Bisnis
Jenis Kelompok 

Risiko

Kode 

Risiko
Potensial Risiko

Sumber Risiko 

(Internal/ 

Eksternal)

Penyebab Risiko
Interseted 

Parties

5 Memberikan 

pelayanan meja 

pengaduan yang 

efektif

pelayanan 

perkara

Kepuasan 

masyarakat

3 Pengaduan 

masyarakat tidak 

dilayani dengan 

baik dan tindak 

lanjut 

pengaduan tidak 

efektif

internal Petugas meja pengaduan 

yang tidak memahami 

dengan baik sistem 

pengaduan dan tidak adanya 

tindak lanjut atas pengaduan 

yang ada.

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 2 2
Memberikan 

pembinaan dan 

pelatihan kepada 

Petugas meja 

pengaduan tentang 

sistem pengawasan 

yang efektif

6 Meminimalisir 

relaas yang tidak 

sah dan tidak patut

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia

2 Relass yang 

dibuat oleh Juru 

Panggil tidak sah 

dan tidak patut

internal Juru sita tidak memahami 

ketentuan tentang relaas 

yang sah dan patut dan 

kekurangan juru panggil

2 2 3

Memberikan 

pembinaan kepada 

Juru Panggil tentang 

pembuatan dan 

penyampaian Relaas 

yang sah dan patut 

dan mengusulkan 

penambahan jumlah 

juru panggil.

7

Meningkatkan 

kualitas ketepatan 

dan kebenaran 

penulisan register

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia
2

Adanya 

kesalahan dalam 

penulisan 

register

internal

Pengisian intrumen perkara 

yang tidak berjalan dengan 

baik dan benar serta beban 

ganda pekerjaan

Pihak 

berperkara
Kepaniteraan

1 3 3 Mengefektifkan 

semua instrumen 

sidang dengan baik 

dan benar dan 

menambah jumlah 

pegawai.
8 Penyampaian 

salinan putusan 

kepada para pihak

pelayanan 

perkara

Kepuasan 

masyarakat

3 Salinan putusan 

tidak 

disampaikan 

secara tepat 

waktu

internal Majelis hakim lambat dalam 

pembuatan putusan dan 

panitera telat dalam 

penyampaian salinan 

putusan

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 2 3

Putusan harus sudah 

jadi ketika pembacaan 

putusan, pihak yang 

hadir langsung 

mengambil salinan 

putusan dan panitera 

secepatnya 

menyampaikan 

salinan putusan 

kepada pihak yang 

tidak hadir.

9 Ketepatan 

pembuatan Akta 

cerai

pelayanan 

perkara

Kepuasan 

masyarakat

3 Akta cerai 

terlambat dibuat

internal Petugas pembuat register 

terlambat dalam membuat 

akta cerai.

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 2 2 2 Memberikan 

pembinaan kepada 

petugas pembuat 

akta cerai dan 

mengefektifkan 

managemen 

perkara/berkas.



Likelihood Impact Level Risiko Mitigasi Corrective

Nama Bagian
Kendali RisikoPenilaian Risiko

No Objective/ Tujuan Proses Bisnis
Jenis Kelompok 

Risiko

Kode 

Risiko
Potensial Risiko

Sumber Risiko 

(Internal/ 

Eksternal)

Penyebab Risiko
Interseted 

Parties

10 ketepatan input 

data di SIPP

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia

2 Adanya 

kesalahan dan 

keterlambatan 

dalam 

menginput data 

di SIPP

internal User tidak menginput data 

secara tepat waktu dan 

benar

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 2 2 Memberikan 

pembinaan dan 

pelatihan kepada 

semua user dan 

mengefektifkan 

semua instrumen 

sidang.
11 Efektifitas 

pelaksanaan 

mediasi

pelayanan 

perkara

Sumber daya manusia2 Proses mediasi 

tidak sesuai 

dengan Perma 

No 1 Tahun 2016

internal dan 

eksternal

Mediator ada yang tidak 

bersertifikat dan ada pihak 

yang tidak beriktikad dengan 

baik.

Mediator dan 

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 2 2 2

Mengusulkan 

mediator hakim yang 

belum bersertiifkat 

untuk ikut sertifikasi 

mediator, 

bekerjasama dengan 

mediator non hakim 

dan memberikan 

pemahaman yang 

benar kepada para 

pihak tentang 

mediasi.

12 Keberhasilan 

eksekusi putusan

pelayanan 

perkara

Sumber daya manusia2 Eksekusi tidak berhasil dilaksanakaninternal dan 

eksternal

Diktum putusan tidak 

bersifat condemnatoir, biaya 

pengamanan eksekusi mahal 

dan adanya perlawanan 

dalam pelaksanaan eksekusi

Pihak 

berperkara, 

polisi, 

kelurahan

Kepaniteraan 1 2 1
Meningkatkan 

kualitas putusan agar 

eksecutable, 

bekerjasama dengan 

kapolres dan pemda

13 Pengukuran 

kepuasan 

masyarakat 

Survei 

Kepuasan 

Masyarakat

Kepuasan 

masyarakat

3 Hasil Survei 

Kepuasan 

Masyarakat tidak 

sesuai dengan 

target yang 

sudah 

ditetapkan

internal dan 

eksternal

Pelayanan yang diberikan 

tidak dijalankan sesuai SOP 

yang ada

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 1 1

Memberikan 

pelayanan kepada 

para pihak sesuai 

dengan ketentuan 

dan SOP yang ada, 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi terhadap 

kinerja pegawai.

14 Ketepatan 

pengiriman laporan 

absensi

laporan 

absensi

Sumber daya 

manusia

2 Laporan absensi 

terlambat 

diterima

internal dan 

eksternal

petugas absen cuti, ekspedisi 

terlambat

PTA dan 

perusahaan 

ekspedisi

Kesekretariatan 2 2 3 Dikerjakan setiap awal 

bulan dan petugas 

pembuat laporan 

tidak diperkenankan 

cuti diawal bulan 

15 Pemeliharaan 

sarana dan 

prasaranan

Sarana dan 

prasaranan

Infrastruktur 1 Sarana dan 

prasarana tidak 

terpelihara 

dengan baik

internal dan 

eksternal

Perawatan yang tidak 

maksimal, dan biaya 

pemeliharaan yang rendah.

Pihak 

berperkara, 

PTA dan MA

Kesekretariatan 2 2 2 bertanggungjawab 

terhadap 

pemeliharaan sarana 

dan prasarana 

melakukan 

pengecekan dan 



Likelihood Impact Level Risiko Mitigasi Corrective

Nama Bagian
Kendali RisikoPenilaian Risiko

No Objective/ Tujuan Proses Bisnis
Jenis Kelompok 

Risiko

Kode 

Risiko
Potensial Risiko

Sumber Risiko 

(Internal/ 

Eksternal)

Penyebab Risiko
Interseted 

Parties

16 Peningkatan 

penyerapan 

anggaran

Penyerapan 

anggaran

Infrastruktur dan 

ganguan layanan

1 penyerapan 

anggran DIPA 

rendah dan tidak 

maksimal

internal dan 

eksternal

Revisi DIPA, beban ganda 

pekerjaan, dan pihak ketiga 

lambat dalam menyelesaikan 

proyek.

KPPN kesekretariatan 1 2 2
Membuat 

perencanaan 

penyerapan Anggaran  

sesuai kebutuhan, 

menambah jumlah 

pegawai, 

merealisasikan 

anggran dengan 

efektif dan efisien.

17 Meningkatkan 

kedisiplinan 

pegawai 

Kedisiplinan 

pegawai

Sumber daya 

manusia

2 Pegawai tidak 

disiplin dalam 

masuk kantor

internal Motivasi pegawai rendah dan 

sibuk dengan urusan rumah 

tangga

Pihak 

berperkara

Kesekretariatan 2 2 2 Memberikan 

pembinaan dan 

motivasi kepada 

semua pegawai.
18 Peningkatan 

kompetensi 

pegawai

kompetensi 

pegawai

Sumber daya 

manusia

2 Kinerja pegawai 

tidak maksimal

Internal Pegawai tidak mampu 

menjalankan tuposinya 

dengan baik

Pihak 

berperkara

Kesekretariatan 2 2 2
Memberikan 

pembinaan kepada 

semua pegawai, 

sosialisasi hasil diklat, 

dan melakukan DDTK

19 Menertibkan 

administrasi 

perpustakaan

Perpustakaan Insfratruktur 1 Buku 

perpustakaan 

hilang dan 

perpustakaan 

tidak terkelola 

dengan baik

Internal administrasi perpustakaan 

yang belum baik, dan tidak 

ada buku peminjaman

Pihak 

berperkara

Kesekretariatan 2 1 1
Menginvintarisir buku 

perpustakaan, 

membuat buku 

peminjaman, 

memberi kode semua 

buku dengan 

klasifikasinya.

20 Pemeliharaan 

kebersihan 

lingkungan

kebersihan 

lingkungan 

Infratruktur 1 Kebersihan tidak 

terjaga dengan 

baik

Internal Pegawai membuang sampah 

seenaknya dan petugas 

cleaning service tidak 

malaksanakan tugas dengan 

maksimal.

Pihak 

berperkara

kesekretariatan 2 2 2

Membuat jadual kerja 

bakti kebersihan 

lingkungan kinerja, 

memberikan 

pembinaan pegawai 

yang membuang 

sampah 

sembarangan.

21 Pembayaran 

uang makan 

tepat waktu

Pembayaran 

uang makan

Sumber daya 

manusia

2 pembayaran 

uang makan 

terlambat dan 

tidak tepat 

waktu

internal dan 

eksternal

Petugas pembuat gaji dan 

uang makan cuti dan listrik 

mati

KPPN Kesekretariatan 3 2 1
Petugas pembuat gaji 

tidak boleh cuti 

diawal bulan dan 

berkoordinasi dengan 

PLN jika listrik mati

















































Likelihood Impact Level Risiko Mitigasi Corrective

1 Ketepatan 

penyelesaian 

perkara dalam 

jangka waktu 

maksimal 5 bulan

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia

2 Penyelesaian 

perkara lebih 

dari 5 bulan

internal dan 

eksternal

Relaas yang tidak sah dan 

patut, Relaas tabayun yang 

tidak dilaksanakan dengan 

baik oleh PA yang dimintai 

bantuan, ketidakhadiran para 

pihak, Pemahaman hakim 

tentang Hukum Acara, PP 

yang terlambat membuat 

BAS 

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 2 3 3

Memberi pembinaan 

juru sita tentang 

relass yang sah dan 

patut, berkoordinasi 

dengan pimpinan PA 

yang dimintai 

bantuan, Majlis hakim 

melaksanakan hukum 

acara secara efektif, 

menambah frequensi 

persidangan

2 Meningkatkan 

ketepatan 

pembuatan Berita 

Acara Sidang

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia

2 Pembuatan 

berita acara 

sidang terlambat

internal PP tidak membuat berita 

acara sidang secara tepat 

waktu, beban ganda 

pekerjaan, dan kekurangan 

Sumber Daya Manusia

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 2 3 Memberikan 

pembinaan kepada PP 

tentang pembuatan 

Berita Acara Sidang 

yang baik dan benar 

dan mengusulkan 
3 Mengefektifkan 

pemberian layanan 

informasi melalui 

meja informasi

pelayanan 

perkara

Kepuasan 

masyarakat

2 informasi yang 

diberikan tidak 

benar

internal dan 

eksternal

Petugas meja informasi tidak 

memahami semua jenis 

informasi yangada di PA 

Surabaya dengan benar

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 3 2 2 Memberikan 

pembinaan dan 

pelatihan kepada 

Petugas Informasi 

tentang jenis 

informasi

4

Meningkatkan 

ketepatan minutasi 

perkara sesuai 

ketentuan hukum 

yang ada

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia
2

Minutasi tidak 

sesuai dengan 

batas waktu 

maksimal yang 

ditentukan

internal dan 

eksternal

Keterlambatan pembuatan 

putusan, PP tidak membuat 

berita acara sidang secara 

tepat waktu, relaas tabayun 

bermasalah, beban ganda 

pekerjaan, dan kekurangan 

Sumber Daya Manusia

Pihak 

berperkara
Kepaniteraan

1 2 2

Memberi pembinaan 

hakim dan PP tentang 

putusan, BAS dan 

manajemen berkas, 

dan berkoordinasi 

dengan pimpinan PA 

yang dimintai 

bantuan.
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Kode Dokumen

FM/AM/09.03

Tgl. Revisi

 -

Nama Bagian
Kendali RisikoPenilaian Risiko

No Objective/ Tujuan Proses Bisnis
Jenis Kelompok 

Risiko

Kode 

Risiko
Potensial Risiko

Sumber Risiko 

(Internal/ 

Eksternal)

Penyebab Risiko
Interseted 

Parties

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
Jl. Basuki Rachmat - Kelurahan Bumi Emas

Kabupaten Bengkayang 79212

Tgl. Pembuatan

02/01/2019
Tgl.  Efektif

10/01/2019



Likelihood Impact Level Risiko Mitigasi Corrective

Nama Bagian
Kendali RisikoPenilaian Risiko

No Objective/ Tujuan Proses Bisnis
Jenis Kelompok 

Risiko

Kode 

Risiko
Potensial Risiko

Sumber Risiko 

(Internal/ 

Eksternal)

Penyebab Risiko
Interseted 

Parties

5 Memberikan 

pelayanan meja 

pengaduan yang 

efektif

pelayanan 

perkara

Kepuasan 

masyarakat

3 Pengaduan 

masyarakat tidak 

dilayani dengan 

baik dan tindak 

lanjut 

pengaduan tidak 

efektif

internal Petugas meja pengaduan 

yang tidak memahami 

dengan baik sistem 

pengaduan dan tidak adanya 

tindak lanjut atas pengaduan 

yang ada.

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 2 2
Memberikan 

pembinaan dan 

pelatihan kepada 

Petugas meja 

pengaduan tentang 

sistem pengawasan 

yang efektif

6 Meminimalisir 

relaas yang tidak 

sah dan tidak patut

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia

2 Relass yang 

dibuat oleh Juru 

Panggil tidak sah 

dan tidak patut

internal Juru sita tidak memahami 

ketentuan tentang relaas 

yang sah dan patut dan 

kekurangan juru panggil

2 2 3

Memberikan 

pembinaan kepada 

Juru Panggil tentang 

pembuatan dan 

penyampaian Relaas 

yang sah dan patut 

dan mengusulkan 

penambahan jumlah 

juru panggil.

7

Meningkatkan 

kualitas ketepatan 

dan kebenaran 

penulisan register

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia
2

Adanya 

kesalahan dalam 

penulisan 

register

internal

Pengisian intrumen perkara 

yang tidak berjalan dengan 

baik dan benar serta beban 

ganda pekerjaan

Pihak 

berperkara
Kepaniteraan

1 3 3 Mengefektifkan 

semua instrumen 

sidang dengan baik 

dan benar dan 

menambah jumlah 

pegawai.
8 Penyampaian 

salinan putusan 

kepada para pihak

pelayanan 

perkara

Kepuasan 

masyarakat

3 Salinan putusan 

tidak 

disampaikan 

secara tepat 

waktu

internal Majelis hakim lambat dalam 

pembuatan putusan dan 

panitera telat dalam 

penyampaian salinan 

putusan

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 2 3

Putusan harus sudah 

jadi ketika pembacaan 

putusan, pihak yang 

hadir langsung 

mengambil salinan 

putusan dan panitera 

secepatnya 

menyampaikan 

salinan putusan 

kepada pihak yang 

tidak hadir.

9 Ketepatan 

pembuatan Akta 

cerai

pelayanan 

perkara

Kepuasan 

masyarakat

3 Akta cerai 

terlambat dibuat

internal Petugas pembuat register 

terlambat dalam membuat 

akta cerai.

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 2 2 2 Memberikan 

pembinaan kepada 

petugas pembuat 

akta cerai dan 

mengefektifkan 

managemen 

perkara/berkas.



Likelihood Impact Level Risiko Mitigasi Corrective

Nama Bagian
Kendali RisikoPenilaian Risiko

No Objective/ Tujuan Proses Bisnis
Jenis Kelompok 

Risiko

Kode 

Risiko
Potensial Risiko

Sumber Risiko 

(Internal/ 

Eksternal)

Penyebab Risiko
Interseted 

Parties

10 ketepatan input 

data di SIPP

pelayanan 

perkara

Sumber daya 

manusia

2 Adanya 

kesalahan dan 

keterlambatan 

dalam 

menginput data 

di SIPP

internal User tidak menginput data 

secara tepat waktu dan 

benar

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 2 2 Memberikan 

pembinaan dan 

pelatihan kepada 

semua user dan 

mengefektifkan 

semua instrumen 

sidang.
11 Efektifitas 

pelaksanaan 

mediasi

pelayanan 

perkara

Sumber daya manusia2 Proses mediasi 

tidak sesuai 

dengan Perma 

No 1 Tahun 2016

internal dan 

eksternal

Mediator ada yang tidak 

bersertifikat dan ada pihak 

yang tidak beriktikad dengan 

baik.

Mediator dan 

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 2 2 2

Mengusulkan 

mediator hakim yang 

belum bersertiifkat 

untuk ikut sertifikasi 

mediator, 

bekerjasama dengan 

mediator non hakim 

dan memberikan 

pemahaman yang 

benar kepada para 

pihak tentang 

mediasi.

12 Keberhasilan 

eksekusi putusan

pelayanan 

perkara

Sumber daya manusia2 Eksekusi tidak berhasil dilaksanakaninternal dan 

eksternal

Diktum putusan tidak 

bersifat condemnatoir, biaya 

pengamanan eksekusi mahal 

dan adanya perlawanan 

dalam pelaksanaan eksekusi

Pihak 

berperkara, 

polisi, 

kelurahan

Kepaniteraan 1 2 1
Meningkatkan 

kualitas putusan agar 

eksecutable, 

bekerjasama dengan 

kapolres dan pemda

13 Pengukuran 

kepuasan 

masyarakat 

Survei 

Kepuasan 

Masyarakat

Kepuasan 

masyarakat

3 Hasil Survei 

Kepuasan 

Masyarakat tidak 

sesuai dengan 

target yang 

sudah 

ditetapkan

internal dan 

eksternal

Pelayanan yang diberikan 

tidak dijalankan sesuai SOP 

yang ada

Pihak 

berperkara

Kepaniteraan 1 1 1

Memberikan 

pelayanan kepada 

para pihak sesuai 

dengan ketentuan 

dan SOP yang ada, 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi terhadap 

kinerja pegawai.

14 Ketepatan 

pengiriman laporan 

absensi

laporan 

absensi

Sumber daya 

manusia

2 Laporan absensi 

terlambat 

diterima

internal dan 

eksternal

petugas absen cuti, ekspedisi 

terlambat

PTA dan 

perusahaan 

ekspedisi

Kesekretariatan 2 2 3 Dikerjakan setiap awal 

bulan dan petugas 

pembuat laporan 

tidak diperkenankan 

cuti diawal bulan 

15 Pemeliharaan 

sarana dan 

prasaranan

Sarana dan 

prasaranan

Infrastruktur 1 Sarana dan 

prasarana tidak 

terpelihara 

dengan baik

internal dan 

eksternal

Perawatan yang tidak 

maksimal, dan biaya 

pemeliharaan yang rendah.

Pihak 

berperkara, 

PTA dan MA

Kesekretariatan 2 2 2 bertanggungjawab 

terhadap 

pemeliharaan sarana 

dan prasarana 

melakukan 

pengecekan dan 



Likelihood Impact Level Risiko Mitigasi Corrective

Nama Bagian
Kendali RisikoPenilaian Risiko

No Objective/ Tujuan Proses Bisnis
Jenis Kelompok 

Risiko

Kode 

Risiko
Potensial Risiko

Sumber Risiko 

(Internal/ 

Eksternal)

Penyebab Risiko
Interseted 

Parties

16 Peningkatan 

penyerapan 

anggaran

Penyerapan 

anggaran

Infrastruktur dan 

ganguan layanan

1 penyerapan 

anggran DIPA 

rendah dan tidak 

maksimal

internal dan 

eksternal

Revisi DIPA, beban ganda 

pekerjaan, dan pihak ketiga 

lambat dalam menyelesaikan 

proyek.

KPPN kesekretariatan 1 2 2
Membuat 

perencanaan 

penyerapan Anggaran  

sesuai kebutuhan, 

menambah jumlah 

pegawai, 

merealisasikan 

anggran dengan 

efektif dan efisien.

17 Meningkatkan 

kedisiplinan 

pegawai 

Kedisiplinan 

pegawai

Sumber daya 

manusia

2 Pegawai tidak 

disiplin dalam 

masuk kantor

internal Motivasi pegawai rendah dan 

sibuk dengan urusan rumah 

tangga

Pihak 

berperkara

Kesekretariatan 2 2 2 Memberikan 

pembinaan dan 

motivasi kepada 

semua pegawai.
18 Peningkatan 

kompetensi 

pegawai

kompetensi 

pegawai

Sumber daya 

manusia

2 Kinerja pegawai 

tidak maksimal

Internal Pegawai tidak mampu 

menjalankan tuposinya 

dengan baik

Pihak 

berperkara

Kesekretariatan 2 2 2
Memberikan 

pembinaan kepada 

semua pegawai, 

sosialisasi hasil diklat, 

dan melakukan DDTK

19 Menertibkan 

administrasi 

perpustakaan

Perpustakaan Insfratruktur 1 Buku 

perpustakaan 

hilang dan 

perpustakaan 

tidak terkelola 

dengan baik

Internal administrasi perpustakaan 

yang belum baik, dan tidak 

ada buku peminjaman

Pihak 

berperkara

Kesekretariatan 2 1 1
Menginvintarisir buku 

perpustakaan, 

membuat buku 

peminjaman, 

memberi kode semua 

buku dengan 

klasifikasinya.

20 Pemeliharaan 

kebersihan 

lingkungan

kebersihan 

lingkungan 

Infratruktur 1 Kebersihan tidak 

terjaga dengan 

baik

Internal Pegawai membuang sampah 

seenaknya dan petugas 

cleaning service tidak 

malaksanakan tugas dengan 

maksimal.

Pihak 

berperkara

kesekretariatan 2 2 2

Membuat jadual kerja 

bakti kebersihan 

lingkungan kinerja, 

memberikan 

pembinaan pegawai 

yang membuang 

sampah 

sembarangan.

21 Pembayaran 

uang makan 

tepat waktu

Pembayaran 

uang makan

Sumber daya 

manusia

2 pembayaran 

uang makan 

terlambat dan 

tidak tepat 

waktu

internal dan 

eksternal

Petugas pembuat gaji dan 

uang makan cuti dan listrik 

mati

KPPN Kesekretariatan 3 2 1
Petugas pembuat gaji 

tidak boleh cuti 

diawal bulan dan 

berkoordinasi dengan 

PLN jika listrik mati















FOTO APEL PAGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMEN NASKAH ARAHAN PEMBINA APEL PAGI 

 

- Mengenai peningkatan disiplin pegawai. 

- Semakin meningkatkan kerja sama antara pegawai. 

- Menjaga kebersihan kantor. 

- Persiapan pelaksanaan Zona Integritas dengan mengacu KMA nomor 

58/KMA/SK/III/2019. 
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