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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 
disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB Tahun 2018 .

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di 
Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB dan memastikan pelaksanaannya berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan, Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB telah 
membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua 
Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB Nomor : W17-A3/75/OT.01.2/1/2019
tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB. Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas 
memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, 
mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan 
memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pelaksana. 
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 
yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai 
hasil pelaksanaannya.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi 
birokrasi yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) area perubahan, 
yaitu Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan 
Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM, 
Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB senantiasa melakukan tindak lanjut 
atas saran-saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal atas saran-saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal 
Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB. Perbaikan secara terus-menerus 
(continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah 
menjadi komitmen untuk mendukung terciptanya Pengadilan Agama Tenggarong
Kelas IB yang lebih baik.

Akhir kata semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB Tahun 2018 ini dapat memberikan 
manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk 
pelaksanaan ke depannya.

Tenggarong ,   4 Maret 2019
Ketua,

Dr. H. Sukri HC, M.H.
NIP. 19670412 199303 1 012
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A. PENDAHULUAN

� LATAR BELAKANG 

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan 

(organisasi), penataan ketatalaksanaan (business process), penataan sumber 

daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas 

kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance).

Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik 

karena adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi, harus ditata ulang 

atau diperbarui, karena reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk 

membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 

mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Tahun 2010 pemerintah telah mengeluarkan pedoman reformasi birokrasi

yang baru, yang disebut sebagai Grand Design Reformasi Birokrasi, yang 

merupakan garis-garis besar perencanaan jangka panjang 2010 – 2025 

(berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Di Mahkamah Agung 

perencanaan jangka panjang ini disebut dengan Cetak Biru Pembaruan 

Peradilan 2010–2035. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi mengeluarkan Peraturan Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap

Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang merupakan jabaran perencanaan jangka 

menengah lima tahun. Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran 

pelaksanaan reformasi birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi juga mengeluarkan Peraturan MENPAN Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan yang

berisi tentang teori-teori dan tata cara mencapai perubahan yang diinginkan 

yang merupakan panduan ke arah perubahan yang lebih baik.



Kebijakan-kebijakan yang termuat dalam peraturan-peraturan tersebut, 

menandai dimulainya reformasi birokrasi gelombang kedua. Visi reformasi 

birokrasi gelombang kedua ialah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang 

profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan 

prima dan manajemen pemerintahan yang demokratis dalam rangka 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Untuk menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintaan ini, Mahkamah 

Agung telah menginstruksikan semua pengadilan harus memiliki pengetahuan 

dan keterampilan yang sama mengenai perubahan-perubahan atau 

pembaruan-pembaruan melalui beberapa kebijakan, antara lain Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim 

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, yang dalam lampirannya 

menegaskan bahwa setiap kelompok kerja dalam Tim Pembaruan Peradilan 

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033/KMA/SK/III/2011 

tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan), bertanggung jawab untuk 

melaksanakan dan menyelesaikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi 

sesuai dengan kewenangannya dan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan.

Sejalan dengan program prioritas di Mahkamah Agung, Program Prioritas 

Pembaruan di lingkungan peradilan agama ialah: (1) Penyelesaian Perkara 

yang tepat waktu; (2) Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan 

baik; (3) Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik; (4) Meja 

Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan; (5) 

Pelayanan Publik yang prima; (6) Implementasi SIPP sebagai automasi Pola 

Bindalmin; (7) “Justice for All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling 

dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum); dan (8) Pengawasan.

Hingga kini, delapan program strategis tersebut belum terpantau secara 

maksimal karena keterbatasan pedoman yang ada yang dapat digunakan untuk 

melakukan evaluasi/penilaian. Idealnya secara berkala, setiap enam bulan 

sekali harus diadakan monitoring terhadap program-program prioritas 

pembaruan tersebut. 



Sesuai peraturan yang ada, setelah monitoring berjalan, akan diikuti dengan 

evaluasi setiap tahun, dan untuk kemudian diberikan “reward” dan 

“punishment”.

Tuntutan Reformasi dirasakan juga dalam penyelenggaraan negara 

bidang kekuasaan kehakiman karena kepercayaan masyarakat terhadap 

supremasi hukum semakin berkurang. Untuk mengembalikan citra Mahkamah 

Agung, pimpinan MA RI telah membuat program secara terstruktur dengan 

mencanangkan cetak biru Tahun 2010-2035. Dalam merealisasikannya telah 

dibuat regulasi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

0171/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, 

dan Surat Keputusan Ketua Mahkmah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, serta Surat Keputusan 

Dirjen Badilag Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang 

Pembentukan Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut Ketua Pengadilan 

Agama Kelas I-B Tenggarong telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi 

Pengadilan Agama Kelas I-B Tenggarong dengan Surat Keputusan Nomor 

W17-A/210/2/2017, tanggal 14 Februari 2017.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Pengadilan 

Agama Tenggarong Kelas IB melaksanakan reformasi birokrasi secara 

menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Pengadilan Agama 

Tenggarong Kelas IB sudah beranjak pada tahapan selanjutnya dengan 

berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional 

pada tahun 2025 “Terwujudnya Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB Yang 

Agung.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi 

birokrasi Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.



Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Agama 

Tenggarong Kelas IB telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang 

dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil 

kebijakan/keputusan di lingkungan Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB

dalam melaksanakan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 

IB dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh 

jajaran Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB mulai dari tingkat pimpinan 

tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu 

dan utuh.

Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Pengadilan Agama 

Tenggarong Kelas IB maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB agar rencana 

aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan 

sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

� TUJUAN 
 
� TUJUAN 

 
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama 

Tenggarong Kelas IB bertujuan untuk:
 

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim
pelaksana.

� RUANG LINGKUP 

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi dua sub kegiatan dengan ruang 

lingkup sebagai berikut:

a. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi 

birokrasi atas pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah 

ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama 

Tenggarong Kelas IB.



b. Evaluasi

Ruang Lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi 

birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB atas 

pelaksanaan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area 

perubahan, yaitu:

1) Manajemen Perubahan.

2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Penataan dan Pengaturan Organisasi.

4) Penataan Ketatalaksanaan.

5) Penataan Sistem Manajemen SDM.

6) Penguatan Akuntabilitas.

7) Penguatan Pengawasan.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025.

6. Surat Keputusan Ketua Mahkmah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 

tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.

7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RIPelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI

8. Surat Keputusan Diretur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkmah Agung 

RI Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tentang Tim Monitoring Program Prioritas 

Pembaruan.

9. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 

Nomor 3357/DjA/HM.01.2/IX/2010, tanggal 1 September 2010, Perihal 

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI dan 

Pengadilan dibawahnya.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang PedomanEvaluasi Reformasi 

Birokrasi Instansi Pemerintah.

11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 23/SEK/SK/IV/2016 

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.

12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 

Nomor : 0720/DJA/OT.01.2/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang 

Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi.



C. CAPAIAN PELAKSANAAN RB

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi 

dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja 

individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini 

adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk 

melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya 

kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk area ini Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB telah melakukan :

a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan SK Nomor : W17-A3

/211/OT.01.2/2/2017 tanggal 14 Februari 2017. Dan Tim Monitoring dan Evaluasi  

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan SK Nomor : W17-A3/75/OT.01.2/01/2019 

tanggal 2 Januari 2019.

b. Mengadakan Rapat koordinasi dan sosialisasi terkait Manajemen perubahan, 

budaya kerja, Disiplin kerja dan kode etik hakim dan karyawan serta kegiatan 

lainnya.

c. Melakukan survey kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di 

Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB, sesuai Permenpan No.16 Tahun 2014.

d. Menetapkan peta resiko organisasi dan resiko operasional Pengadilan Agama 

Tenggarong Kelas IB.

e. Membuat banner/stiker tentang budaya kerja, budaya pelayanan yang bersih dan 

transparansi tentang pengelolaan Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB.

f. Penegakan disiplin, pemberian reward dan punishment.

g. Adanya Agent of Change atau Role Model bagi Hakim dan Pegawai.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan 

efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 

oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya 

dapat menurunkan tumpang tindih peraturan pada tingkat satuan kerja serta 

efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan. Untuk area ini 

Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB telah melakukan :



a. Melakukan link hukum online : jdih.mahkamahagung.go.id, website 

Mahkamah Agung RI, pada website Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 

IB.

b. Menghimpun, menata peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

Hukum Acara Peradilan Agama dengan cara mengevaluasi dan memberikan 

masukan terkait hukum acara peradilan agama dan pedoman Buku II, serta 

buku IV tentang Pengawasan.

c. Sesuai UU No.50 Tahun 2009 Pasal 54 yaitu Pengadilan Agama dapat 

memberikan pendapat untuk Pemerintah Daerah, jika diminta oleh Pemda.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi 

masalah yang paling sering muncul dari satuan kerja. Tujuan utama dari program 

ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi kementerian/ lembaga/ 

pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan 

tepat ukuran. Untuk area ini Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB sesuai 

dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah melakukan :

a. Membuat bagan struktur organisasi berdasarkan Perma No.7 Tahun 2015.

b. Membuat program kerja tahunan dan RENSTRA.

c. Membuat Uraian Tugas dari Pimpinan, Hakim, Pegawai, sampai dengan 

tenaga kontrak di Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB.

d. Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai SKP seluruh Pegawai Pengadilan 

Agama Tenggarong Kelas IB.

4. Penataan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, 

proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada 

masingmasing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah 

meningkatnya penggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan dan 

manajemen pemerintah, adannya efesiensi proses manajemen dan 



meningkatnya kinerja aparatur. Untuk area ini Pengadilan Agama Tenggarong

Kelas IB telah melakukan :

a. Menetapkan Standar Operasional Prosedur SOP kerja dan pelayanan

b. Menetapkan jam kerja sesuai KMA 071 dan Perma No.9 Tahun 2016.

c. Mentertibkan absensi masuk dan pulang kerja antara finger scan dan absen 

manual.

d. Memberlakukan izin keluar baik dinas dan non dinas .

e. Menetapkan jadwal seragam kantor, dari seragam dinas harian, olahraga 
dan batik

f. Menetapkan Standar Pelayanan di Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 
IB.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pada area ini, yang menjadi sasaran/target capaian adalah perencanaan 

kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, proses penerimaan 

pegawai, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, promosi jabatan 

dilakukan secara terbuka, penetapan kinerja individu, penegakan disiplin, 

pelaksanaan evaluasi jabatan, dan sistem informasi kepegawaian. Berikut 

capaian yang telah dilaksanakan :

a. Menetapkan jadwal rapat koordinasi maupun unit beserta dokumentasi 

(daftar hadir, notulen, dan foto)

b. Pengumuman penerimaan pegawai PNS atau Non PNS (honorer) 

dilaksanakan secara transparan melalui berbagai media.

c. Telah disosialisasikan e-LLK yaitu sebagai pengukuran kinerja secara 
elektronik.

d. Peningkatan Akurasi Data ABS Badilag dan SIKEP MA RI

e. Penyusunan Analisis beban kerja dan perencanaan kebutuhan formasi 

Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB

f. Melakukan test/wawancara ulang terhadap tenaga kontrak satpam, sopir dan 

pramubakti setiap tahun

6. Penguatan Akuntabilitas

Pada area ini, yang menjadi sasaran/ target capaian adalah keterlibatan 

pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian yang telah 

dilaksanakan :



a. Seluruh pimpinan, para hakim dan pejabat terlibat secara langsung dalam 

penyusunan Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, Pemantauan pencapaian 

kinerja secara berkala

b. Seluruh unit organisasi telah meningkatkan kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja

c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan 

dapat diakses oleh seluruh unit organisasi seperti E-LLK, Komdanas, dsb.

d. Dokumen LKjIP telah dibuat setiap tahun.

7. Penguatan Pengawasan

Pada area ini, yang menjadi sasaran/target capaian adalah gratifikasi, SPIP, 

pengaduan masyarakat, whistle-blowing system, pembangunan zona integritas. 

Berikut capaian yang telah dilaksanakan :

a. Telah dibuat SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

b. Adanya Petugas Meja Informasi dan Pengaduan

c. Telah menyediakan pelayanan informasi/pengaduan melalui email

d. Adanya Sistem Informasi Pengawasan/SIWAS (Pengaduan Masyarakat d. Adanya Sistem Informasi Pengawasan/SIWAS (Pengaduan Masyarakat 

melalui Aplikasi SIWAS)

e. Telah dibuat SK SPIP ( Sistem Pengendalian Internal Pemerintah).

f. Menindaklanjuti hasil pengawasan internal dan eksternal (PTA, MA RI dan 
BPK)

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada area ini, yang menjadi sasaran/target capaian adalah standar 

pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, dan penilaian 

kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut 

capaian yang telah dilaksanakan :

a. Telah dibuatnya Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
b. Telah dibuat SOP tentang standar layanan pengadilan

c. Telah dibuat maklumat standar pelayanan

d. Putusan dapat diakses pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

e. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media yaitu website, 
radio, dll



e. Adanya layanan berperkara secara prodeo dan terdapat Pos Bantuan 
Hukum.

f. Sudah terdapat sarana layanan terpadu berupa SIPP yang mendukung 

sistem pelayanan prima

g. Telah dibuat SOP pelayanan pengaduan, Unit Layanan Pengaduan.

h. Penerapan teknologi informasi telah diterapkan dalam upaya menyelesaikan 

perkara dan memberikan pelayanan publik, baik berupa pengembangan 

berbagai sistem dan aplikasi komputer maupun penyediaan infrastruktur 

perangkat keras dan jaringan komputer.

i. Telah dibuat SK tentang penunjukan Humas PA.
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D. EVALUASI

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 
IB dilakukan terhadap target roadmap pada 8 (delapan) area perubahan dan quick 

wins :
1. -Hambatan/Permasalahan :

Belum maksimalnya penyusun dan memformalkan road map periode tahun 

2015-2019 yang memuat strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun 

mendatang secara konkrit pada masing-masing area perubahan dan Quick 

Win yang sesuai dengan kinerja utama (core Business) organisasi serta 

melakukan internalisasi pada seluruh unit organisasi agar seluruh pegawai 

mengetahui dan ikut serta dalam pengembangan pelaksanaan reformasi 

birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB .

Belum maksimalnnya SOP yang digunakan di lingkungan Pengadilan Agama 
Tenggarong Kelas IB SOP ini dirinci menjadi Instruksi Kerja yang digunakan 
oleh masing-masing unit kerja.

- Belum maksimalnya  Kualitas  pengelolaan  SDM  di  meja  pelayanan  dan  

meja informasi serta Meja Pengaduan

- Belum maksimalnya Reviu dan perbaikan SOP standar pelayanan secara 

berkala. 

- Belum maksimalnya Pelayanan berbasis teknologi informasi yang masih 
banyak kekurangan di menu-menu persidangan pada aplikasi SIPP.

- Belum berjalannya e-LLK bagi seluruh pegawai, karena belum adanya 
kebijakan pimpinan untuk kewajiban mengupdate kinerja harian.

- Belum  tertibnya  jam  istirahat  sesuai  jadwal,  disiplin  kerja  belum  
maksimal dijalankan.

- Belum tertibnya izin keluar kantor baik dinas maupun non dinas.



- Belum maksimalnya standar peralatan kerja.

- Kurang memahaminya para pegawai tentang uraian tugas masing-masing, sehingga

- terjadinya tumpang tindih pekerjaan.

- Kurangnya SDM untuk dibagian meja pelayanan publik.
- Ruang pelayanan beserta sarana prasarana belum memadai, karena - Ruang pelayanan beserta sarana prasarana belum memadai, karena 
terbatasnya

  
  anggaran.

- Kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintahan.

- Belum maksimalnya SOP Pelayanan yang telah dibuat sesuai masing-masing meja
Pelayanan

2. Rencana- Tindak Lanjut :

Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB akan menyusun dan memformalkan Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB akan menyusun dan memformalkan 

road map periode tahun 2015-2019 dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Tenggarong Kelas IB tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB Tahun 2015-2019

Akan melakukan evaluasi melalui upaya peningkatan kapasitas sebagai 
berikut:

a) Melakukan Penilaian Kompetensi Pegawai.

b) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.

c) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui c) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui 
Pelatihan

Agama Tenggarong akan melakukan antara lain:

a. Pertemuan dalam rangka pembahasan reviu renstra dan indikator kinerja;

b. Reviu Penetapan IKU Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB dan IKU 

Unit Kerja untuk Renstra 2015-2019.



- Akan melakukan evaluasi penilaian kinerja individu antara lain:

a) Melakukan reviu pelaksanaan penilaian prestasi kerja tahun 2016.

b) Melakukan bimbingan teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai 2017.

c) Penerapan sasaran kinerja/SKP untuk setiap pegawai yang lebih disesuaikan

-

dengan tugas masing-masing pegawai.
Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB  telah  menetapkan kegiatan 
pengendalian untuk
meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi. yang ditetapkan dalam 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB tentang Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP di Lingkungan Pengadilan Agama 
Tenggarong Kelas IB .

- Melakukan sosialisasi kembali atas penerapan Whistleblowing System (WBS), 
Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB .

Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB akan melakukan reviu dan perbaikan 
atas SOP secara

- Berkala Menyampaikan hasil kajian sarana dan prasarana yang memerlukan 

penambahan dan perbaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan penambahan dan perbaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan 

Timur.

- Tindak lanjut perbaikan yang akan dilaksanakan terkait hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) antara lain:

- Publikasi persyaratan pendaftaran perkara melalui leaflet dan banner.

- Peningkatan kompetensi pelaksana melalui pelatihan.

- Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan.

- Pengadilan Agama Tenggarong Kelas IB akan melakukan implementasi 

pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada pihak berperkara.


