
LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN ZONA EVTEGRTTAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSIAVILAYAH BIROKRASIBERSIH DAN MELAYANI

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR

BANDAACEH

A.Dasar

Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tetang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

dilingkungan Instansi Pemerintah.

B.Maksud dan Tujuan

1.Rencana kerja pembangunan yang dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah

dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah

bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi BersihMelayani (WBBM);

2.Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas

menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh.

C.Rencana Aksi KomponenPengungkit

1. Manajemen Perubahan

Indikator:

a.Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

2)Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur  / mekanisme

yangjelas.

b.Dokumen Rencana Pembangunan Zona Intergritas menuju WBK/WBBM.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

2)Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju

WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3)Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.



3)Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola pikir.

4)Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju

WBK/WBBM.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diPengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh terdiri dari komponen pengungkit Manajemen

Pembahan.

Target;
a.Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja

dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.Terjadinya pembahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh yang diusulkan sebagai Zona Integritas

menuju WBK/WBBM;

c.Menurunnya resiko  kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbutoya

resistensi terhadap pembahan peraturan pemndang-undangan.

Bukti pendukung:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang pembentukan

timZona Integritas.

Dokumen Rapat;

a.UndanganRapat

b.Absensi

c.Dokumentasi

d.Notulen: Memuat alasan memilih anggota tim

e.Dan Iain-lain

C.  Pemantauan dan Evaiuasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

dilakukan dengan memperhatikan hal -hal sebagai berikut;

1)Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas  dan wilayah bebas

korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di

rencanakan.

2)Melaksanakan monitoring dan evaiuasi terhadap pembangunan Zona Integritas

menujuWBK/WBBM.

3)Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaiuasi.

d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut;

1) Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.



2.Penataan Tata Laksana

Indikator;

a.Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan Pengukuran indicator ini dilakukan

dengan mengacu pada kondisi yang Seharusnya telah dilakukan, seperti:

1)Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;

2)Prosedur operasional tetap telah diterapkan;

3)Prosedur operasionai tetap telah dievaluasi.

b.E-Office/e-goverment

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

telah dilakukan, yaitu:

1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;

2)Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;

3)Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.

c.Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator  ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi  yang

Seharusnya telah dilakukan.seperti:

1)Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah ditetapkan;

2)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public.

Target;

a.Meningkatnya penggunaan teknologi informasi daiam proses penyelenggaraan

manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona

Integritas menuju WBK/WBBM;

c.Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3.Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator:

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran indikator ini

dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,seperti:

a.Pengadilan Negeri Banda Aceh telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit

kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;

b.Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit

kerjanya;

c.Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap

rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

1) Pola Mutasi Internal

Pengukuran indicator  ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi  yang

seharusnya dilakukan seperti;



a)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan kebijakan pola mutasi;

b)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki monitoring dan evaluasi

terhadap kebijakan pola rotasi internal.

2)Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indicator  ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi  yang

seharusnya dilakukan, seperti:

a)Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi;

b)Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti

diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

3)Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator  ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

seharusnya dilakukan, seperti:

a)Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja

organisasi;

b)Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indicator kinerja

individu level diatasnya;

c)Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;

d)Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai

dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

4)Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator  ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

seharusnya dilakukan seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada

unit kerja telah dimutakhirkan secaia berkala.

Target:

a.Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-

masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.Meningkatnya transparansi dana kuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada

masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c.Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas

menuju WBK/WBBM;

d.Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas

Menuju WBK/WBBM;

e.Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.



4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator;

a.Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang

termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Banda

Aceh tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan

memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi

pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis

ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa

hal yang hams dilakukan oleh pimpinan instansi,sebagai berikut:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melibatkan pimpinan secara langsung pada

saat penyusunan perencanaan;

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melibatkan secara langsung pimpinan saat

penyusunan penetapan kinerja;

3)Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b.Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dan pengelolaan data kinerja, pengukuran

kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan

indikator di bawah ini:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki dokumen perencanaan;

2)Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;

4)Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;

5)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja.

Target:

a  Meningkatnya kineija Pengadilan Negeri Banda Aceh;

h  Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri BandaAceh.

5. Penguatan Pengawasan

Indikator:

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan, seperti:

1) Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki public campaign tentang

Pengendalian gratifikasi;



7) Pengadilan Negeri BandaAceh telah mengimplementasikan pengendalian

gratifikasi.

b.Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah(SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan, seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah membangun lingkungan pengendalian;

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;

4)Pengadilan   Negeri  Banda   Aceh   telah   mengkomunikasikan   dan

mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait

c. PengaduanMasyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan, seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengimplementasikan kebijakan

pengaduan masyarakat melalui media elektronik (website);

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil

penanganan pengadaan masyarakat;

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan monitoring dan evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat;

4)Pengadilan  Negeri Banda Aceh telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat

d.Whistle Blowing System

Pengukuran indikator  ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi  yang

seharusnya dilakukan, seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan whistle blowing system;

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan evaluasi atas penetapan

whistle blowing system;

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan

whistle blowing system.

e.Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang



seharusnya dilakukan, seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceb telah mengidentifikasi benturan kepentingan

dalam Tugas pelayanan;

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan sosialiasi penanganan benturan

kepentingan;

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengimplementasikan penanganan

benturan kepentingan;

4)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan evaluasi atas penanganan

benturan kepentingan;

5)Pengadilan  Negeri Banda Aceh telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas

penanganan benturan kepentingan.

Target:

a.Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;

b.Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Banda

Aceh

6.  Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan, seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki Standar Pelayanan Minimal(SPM);

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memaklumatkan standar pelayanan

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar

pelayanan;

4)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan review dan perbaikan atas standar

pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu  pada kondisi yang seharusnya

dilakukan seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki system reward and punishment  bagi

pelaksana  layanan  lakukan sosialisasi/pelatihan  berupa  kode  etik,  estetika.

Pengembangan kapasitas (capacity building) dalam upaya penerapan budaya pelayanan

prima;

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki infonnasi tentang pelayanan mudah

diakses melalui berbagai media;

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki sarana Pelayanan Terpadu Satu



Dr. Dahlan, S.H.,M.H.Dr. Edwar, S.H..M.H

Mengetahui,

Ketua Tim Pembangunan ZIKoodinator Area I

Pintu/terintegrasi;

4) Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan

pendaftaran perkara secara on-line (e-court).

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan;

2)Hasil survey kepuasan masyarakat dapat di akses secara terbuka;

3)Pengadilan Banda Aceh telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan

masyarakat.

Target:

a.Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pelayanan prima (Profesional,

Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel).

b.Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelengaraan pelayanan.



DR.DAHEAN, S.H.,M.H.

KETUA^TIM^EMBANGUNAN ZONA

Nomor:Banda Aceh, 12 Januari 2021
Sifat
Lampiran:
Perihal: Undangan Rapat

KepadaYth:

1. Tim Pembangunan ZI

Dalamrangka Pembangiman Tim Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada

Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini kami mengharapkan Kepala Bapak/Ibu untuk dapat

hadirpada:

Hari/Tanggal: Rabu, 13 Januari 2021

Pukul: 09.00 s.d Selesai

Tempat: Ruang Sidang Utama

Acara: Rapat Pembuatan Rencana Aksi ZI menuju WBK/WBBM

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com

Kode Pos 23242



DR. Dahlan^ SH.,M.H.CUTDESY ARISANDI, S.Kom

Mengetahui,
Ketua Tim PembangunanNotulen Rapat,
Zona Integritas

NOTULEN
RAPAT RAPAT PEMBUATAN RENCANA AKSIZIMENUJU WBKAVBBM

Hari/Tanggal: Rabu/ 13 Januari 2021
Pukul: 09.00 s.d 10.20 WIB
Tempat: Ruang Sidang Utama
Materi: Rapat Pembuatan Rencana Aksi ZI menuju WBKAVBBM
Pimpinan Rapat: Ketua Tim Pembangunan ZI

Moderator
Peserta: Seluruh Tim Pembanguan ZI
Pembukaan: Ketua Tim Pembangunan ZI

Hasil Rapat

>Rabu, 12 Januari tanggal 2021 dibuka pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang Sidang Utama

Pengadilan Negeri Banda Aceh. Rapat dihadiri oleh seluruh Tim Pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Banda Aceh diantaranya Ketua,

Sekretaris dan Anggota. Mengingat pandemi covid-19 yang sedang terjadi sehingga

peserta rapat harus mematuhi protocol kesehatan dengan menggunakan masker dan

menjaga jarak. Rapat dibuka dengan Ucapan Syukur Kepada Allah S.W.T oleh Ketua Tim

Pembangunan Zona integritas menuju WBKAVBBM Pengadilan Negeri Banda Aceh.

>Hasil rapat adalah:

1.Masing-masing Ketua area Pembangunan Zona Integritas yang ditunjuk agar membuat

rencana aksi Zona Integritas Menuju WBKAVBBM.

2.Masing-masing Tim Area Pembangunan Zona Integritas yang ditunjuk agar mengadakan

rapat Internal untuk membuat rencana aksi dari masing-masing area dikelompoknya.

3.Rencana aksi yang dibuat harus memuat waktu memulai, berapa lama dan target yang

akan dicapai.

4.Rencana aksi yang telah selesai diserahkan kepada area I untuk dibuat laporan kegiatan

penyusunan rencana Aksi ZI.

5.Masing-masing Ketua Pembangunan Zona Integritas akan memaparkan rencana aksi yang

sudah dibuat pada rapat.



L^JU

RAPAT PEMBUATAN RENCANA AKSI TIM ZONAINTEGRITAS
MENUJU WBKAVMMB
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PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS 1 A
Jl. Cut Meutia No. 23 Kec. Baiturahman

Banda Aceh

DOKUMEN

RENCANA AKSI/KERJA

PEMBANGUNAN ZONA EVTEGRITAS AREA I

PENGADILAN NEGERI/PHI/TTPIKOR BANDA ACEH KELAS 1A



RENCANA AKSIKOMPONEN PENGUNGKIT
TAHUN 2021

1.   Manajemen Perubahan

Indikator:

a  Penyusunan Tim Keija

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona integritas  menuju

WBKAVBBM.

2)Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang

jelas.

h Dokumen Rencana Pembangunan Zona Intergritas menuju WBK/WBBM.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM penyusunannya

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)Penyusunan dokumen rekan  kerja pembangunan Zona Integritas  menuju

WBKAVBBM.

2)Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas  menuju

WBKAVBBM hams memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan Zona Integritas menuju WBKAVBBM.

3)Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas

menuju WBKAVBBM harus disediakan dan memadai.

a Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBKAVBBM

dilakukan dengan memperhatikan hal -hal sebagai berikut;

1)Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas  dan wilayah bebas

korupsiAVilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di

rencanakan.

2)Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

menuju WBKAVBBM.

3)Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

d Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut;

1)Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas

menujuWBKAVBBM.

2)Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

3)Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola pikir.



WBK/WBBM.

Impiemcntasi  Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perabahan.

Target;

a.Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja

dalam membangun Zona Integritas menujuWBK/WBBM ;

b.Terjadinya perabahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor  Banda  Aceh yang diusulkan  sebagai  Zona Integritas

menuju WBK/WBBM;

c.Menurunnya  resiko  kegagalan  yang  disebabkan kemungkinan  timbulnya

resistensi terhadap perabahan peraturan perundang-undangan.

Bukti pendukung:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang pembentukan tim Zona

Integritas.

DokumenRapat;

a UndanganRapat

b.Absensi

c.Dokumentasi

d.Notulen: Memuat alasan memilih anggota tim

e.Dan Iain-lain

Rencana Aksi:

a Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI
Absensi

b. Terbentuknya Tim Kerja ZI

2. Penataan Tata Laksana

Indikator;

a Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan Pengukuran indicator ini dilakukan

dengan mengacu pada kondisi yang Seharusnya telah dilakukan, seperti:

1)Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;

2)Prosedur operasional tetap telah diterapkan;

3)Prosedur operasionai tetap telah dievaluasi.

h E-Office/e-goverment

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

telah dilakukan, yaitu:

1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;



2)Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;

3)Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.

C Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran  indikator  ini  dilakukan  dengan  mengacu  pada  kondisi  yang

Seharusnya telah dilakukan,seperti:

1)Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah ditetapkan;

2)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public.

Target;

a.Meningkatnya  penggunaan  teknologi  informasi  daiam proses  penyelenggaraan

manajemen pemerintaban di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona

Integritas menujuWBK/WBBM;

c.Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Bukti Pendukung:

a.DokumenSOP

b.Laporan Hasil Evaluasi SOP

c.SK Penerapan SOP

d.Formulir Monev Pemanfaatan IT yang telah diisi

e.Dll

Rencana Aksi:

a.Mclakukan evaluasi terhadap dokumen SOP yang telah Ada

b.Penggunaan SIKEP pada Managemen Kepegawaian, Penggunaan WA grup untuk

komunikasi Internal

c.Penggunaan Website untuk publikasi informasi kepada masyarakat luas

d.Mengevaluasi dokumen SIPP, menyusun laporan PPID

e.Menyusun laporan pengaduan

Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Pengukuran

indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan.seperti:

1). Pengadilan Negeri Banda Aceh telah membuat rencana kebutuhan pegawai di

unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;

2). Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan rencana kebutuhan
pegawai di unit kerjanya;

3). Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan monitoring dan evaluasi
terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.



b.Pola Mutasi Internal

Pengukuran Indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan seperti;

a)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan kebijakan pola mutasi;

b)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap

kebijakan pola rotasi internal.

c.Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan, seperti:

a)Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi;

b)Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat

maupun pengembangan kompetensi lainnya.

d.Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan, seperti:

a)Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;

b)Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indicator kinerja individu

level diatasnya;

c)Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;

d)Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan /diimplementasikan mulai dari

penetapan, implementasi dan pemantauan.

e.Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah

dimutakhirkan secara berkala.

Target:

a.Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-

masing Zona hitegritas menuju WBK/WBBM;

b.Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada

masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c.Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas

menuju WBK/WBBM;

d.Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM;



e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

Bukti Pendnkung:

a Analisa kebutuhan pegawai scsuai ANJAB dan ABK

b. Surat usulan Kebutuhan Pegawai SK Penerapan SOP

C Dokumen rekrutmen Pegawai Non PNS

d Dokumen Proses Rekrutmen

a SK Pegawai Non PNS

Rencana Altai:

a.Menyusun analisis kebutuha pegawai sesuai ANJAB dan ABK kemudian mengajukannya ke

MA melalui PT Banda Aceh;

b.Menyusun analisa kebutuhan pegawai Non PNS, melakukan rekrutmen dan

menempatkannya sesuai kebutuhan;

c.Mengatur penempatan pegawai;

d.Melakukan penilaian SKP tahunan, DUPAK Fungsional.

e.Penilaian DUPAK Fungsional tertentu

4.  Penguatan Akontabilitas Kinerja
Indikator;

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk

di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadiian Negeri Banda Aceh

tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan

memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi

pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis

ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa

halyang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:

1)Pengadiian Negeri Banda Aceh telah melibatkan pimpinan secara langsungpada

saat penyusunan perencanaan;

2)Pengadiian Negeri Banda Aceh telahmelibatkan secara langsung

pimpinansaatpenyusunan penetapan kinerja;

3)Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secaraberkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran

kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan

indikator di bawah ini:

1)Pengadiian Negeri Banda Aceh telah memiliki dokumen perencanaan;

2)Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;

3)Pengadiian Negeri Banda Aceh telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;



4)Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;

5)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja.

Target:
a Meningkatnya kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh;

h Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bukti Pendnkung:

a.Lembar pengesahan dokumen Rencana Kerja

b.Lembar pengesahan dokumen matrik reviu RENSTRA, Dokumen perjanjian kinerja Ketua

PN beserta penibahannya

c.Form laporan evaluasi rencana kerja

d.Dokumen Renstra, Matrik reviu Renstra dan Dokumen Perjanjian Kinerja beserta

penibahannya

e.Dokumen Renstra, Matrik reviu Renstra dan Dokumen Perjanjian Kinerja beserta

penibahannya

Rencana Aksi:

a.Ketua PN memberikan pemgarahan dan mengesahkan Rencana Kerja;

b.Ketua PN terlibat dan mengesahkan dokumen matrik reviu RENSTRA dan Perjanjian

Kinerja;

c.Menyusun Monitoring dan evaluasi rencana kerja setiap 6 bulan sekali;

d.Menyusun Dokumen RENSTRA, Matrik Reviu Renstra, Renja dan Perjanjian kinerja;

e.Menyusun Dokumen RENSTRA, Matrik Reviu Renstra, Renja dan Perjanjian kinerj;

f.Menyusun Indikator Kinerja Utama.

5. Penguatan Pengawasan
Indikator:

a.Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki public campaign tentang
Pengendalian gratifikasi;

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menghnplementasikan pengendalian

gratifikasi.

b.Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah(SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan, seperti:

I) Pengadilan Negeri Banda Aceh telah membangun lingkungan pengendalian;

7) Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir

risiko yang telah diidentifikasi;

4)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengkomunikasikan dan menghnplementasikan SPIP

kepada selumh pihak terkait.



4)  Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat

d.Whistle Blowing System

Pengukuian indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan, seperti:

1)  Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan whistle blowing system;

^ Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan evaluasi atas penetapan whistle

blowing system;

3) Pengadilan Negeri Banda Aceh menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan

whistle blowing system.

e.Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuian indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,

seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam Tugas
pelayanan;

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan sosialiasi penanganan benturan

kepentingan;

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengimplementasikan penanganan benturan

kepentingan;

4)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan evaluasiataspenanganan
benturan kepentingan;

5)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas

Penanganan benturan kepentingan.

Target:
a.Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;

b.Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Banda Aceh'

Bukti Pendukung:

a.Foto Banner Gratifikasi

b.Laporan monitoring evaluasi pcngendalian gratifikasi Form laporan evaluasi rencana kerja

c.Undangan, daftar hadir, notulen, dan foto rapat penibahannya.

3)   Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan monitoring dan evaluasi atas

seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan

Masyarakat melalui media elektronik (website);

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil

c. PengaduanMasyarakat



Rencana Aksi:

a.Memasang standing banner tentang gratifikasi dilingkungan PN Banda Aceh,

mensosialisasikan;

b.Membuat laporan monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi;

c.Melaksanakan rapat internal sewaktu-waktu sebagai saranan pengendalian internal;

d.Melaksakan rapat internal sewaktu-waktu

e.Sosialisasi terkait dengan SPI kepada seluruh pegawai;

6. Penguatan Kualitas Pelayanan PubUk
Indikator:

a.Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi  yang

seharusnya dilakukan, seperti:

T) Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki Standar Pelayanan Minimal(SPM);

2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memaklumatkan standar pelayanan

3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar
pelayanan;

4)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan review dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP.

b.Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan seperti:

1} Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki system reward and

punishment bagi pelaksana layanan lakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode

etik, estetika. Pengembangan kapasitas (capacity building)dalam upaya

penerapan budaya pelayanan prima;
2)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki informasi tentang pelayanan

mudah diakses melalui berbagai media;
3)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki sarana Pelayanan Terpadu

Satu Pintu/terintegrasi;
4)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan inovasi pelayanan berupa

pelayanan pendaftaran perkara secara on-line (e-court).

c.Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan seperti:

1)Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan;

2)Hasil survey kepuasan masyarakat dapat di akses secara terbuka;

3)Pengadilan Banda Aceh telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey



kepuasan masyarakat

Target:

a.Meningkatnya  kualitas  pelayanan publik dengan pelayanan  prima

(ProfesionaL, Ramah, Infonnatif, Melayani, Akuntabel).

b.Meningkatnya indeks  kepuasan masyarakat   terhadap penyelengaraan
pelayanan.

Bukti Pendukung:

a.SK Penetapan Doknmen standar pelayanan

b.Maklumat standar pelayanan, Maklumat tercantum di website dan resepsionis

c.Dokumen SOP bagi pelaksana standar pelayanan

d.Undangan,Daftarhadir, Notulendan Fotososialisasi.

e.dll

Rencana Aksi:

a.Menyusun dokumen standar pelayanan publik;

b.Menyusun Maklumat pelayanan, Mensosialisasikan maklumat pelayanan via website,

memasang maklumat pelayanan di resepsionis;

c.Tersedia dokumen SOP bagi pelaksana standar;

d.Melaksanakan kaji ulang dokumen SPP beserta SOP pelaksana

e.Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan KPN melalui rapat atau

apel.
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PENYELESAIAN

- Dokumentasi Kegiatan

- Daftar Hadir Ketua PN Banda Aceh

-Undangan rapat, daftar hadir, notulensi dan

foto rapat,

- Dokumen monev ZI,

- tindak lanjut monev ZI

-Dokumen Rapat Penyusunan Rencana Aksi

-Dokumen Rencana Aksi

-Dokumen Rencana Aksi yang berisi target

prioritas

-SK Rencana Aksi

- Capture website/media sosial, foto

-Dokumen laporan sosialisasi

-SK Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas
-Dokumen Rapat Pembentukan Tim ZI
berupa Undangan rapat, Daftar hadir,
Notulensi dan foto rapat.
-Riwayat Hidup Anggota Tim

Pimpinan memberi teladan dengan

mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari

Rapat Evaluasi pembangunan

WBK/WBBM setiap bulansekali,

Tindak Injut hasil monev

Penyusunan dokumen rencana kerja

pembangunan ZI, menentukan rencana

aksi, mensosialisasikan kepada seluruh

pegawaim sosialisasi melalui website

Terbentuknya Tim Kerja ZI

Pemilihan calon anggota Tim Kerja
ZI sesuai prosedur pembentukan

TimZI

Pimpinan berperan sebagai role

model dalam pelaksanaan

Pemantauan Evaluasi

Pembangunan WBK/WBBM

seeara berkala persemester

Dokumen Rencana Kerja

Pembangunan ZI telah dibuat dan

disosialisasikkan

SK Tim Kerja ZI tekah dibuat

sesuai prosedur yang telah

ditetapkan

Pemantauan dan

Evaluasi

pembangunan

WBK/WBBM

Dokumen

Rencana

Pembangunan ZI

Tim Kerja

MANAGEMEN PERUBAHAN
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RENCANA AKSIPEMBANGUNAN ZONAINTEGRTTAS

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH



100 %

100 %

100 %

100 %

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d Februari

2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d Februari

2021

Desember 2021

-Dokumen peta bisnis, Terkait SOP inovasi

layanan PTSP

-Capture informasi alur/prosedur layanan

-Dokumen foto kegiatan layanan

Melakukan evaluasi terhadap dokumen

SOP yang telah Ada

SOP telah mengacu pada proses

bisnis instansi dan dipahami

seluruh pegawai. SOP telah

dievaluasi

Prosedur

operasional tetap

(SOP) kegiatan

utama

-Lembar Komitmen (Pakta Integritas)

-Dokumen hasil kegiatan Pembangunan ZI

-Dokumentasi Kegiatan ZI

- Dokumen laporan Penerapan budaya kerja

- Rekap Absensi Pegawai

- Dokumen Program reward dan Punisment

- Undangan rapat, daftar hadir, notulensi dan

foto rapat, berita acara

-SK Tim Agen Perubahan & SK Penetapan

Agen Perubahan

- Riwayat Hidup Agen Perubahan.

- Banner Agen Perubahan

-SK Role Model Unsur Pimpinan, Hakim, dan

Pejabat struktural

-Dokumentasi Pimpinan Sebagai Pembina

Upacara

Penandatanganan Lembar Komitmen

Pembangunan Zona Integritas

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

telah mengeluarkan SK Tata Tertib

Kedinasan dan mendorong pegawai

untuk menerapkan 3S (Senyum, Sapa,

Salam)

Melaksanakan Pemilihan Anggota Tim

Agen Perubahan; menetapkan SK Tim

Agen Perubahan

seperti pegawai lain

Anggota Organisasi terlibat dalam

pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM

Budaya kerja dan pola pikir sudah

dibangun di lingkungan organisasi

Agen Perubahan sudah ditetapkan

pengembangan WBKAVBBM

1.

If



100%

100%

100%

100%

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember2021

-Evaluasi dokumen SIPP sekali dalam setahun,

- Dokumen capture Anggaran Dipa, Biaya

Perkara, Informasi penyelesaian perkara,

Penanganan Pengaduan dan permintaan

informasi melalui website.

- Dokumen capture spanduk/banner, website

dan media sosial

- Dokumen Rapat monitoring evaluasi IT

- Berita Acara Monitoring dan Evaluasi TI

- Dokumen Aplikasi SIWAS, SIKEP, SIPP,

- Dokumen Capture Website dan Sosial Media

- Aplikasi Simponim e-Court, Komdanas, QR

Code, SIMARI, Keuangan, Eraterang, Asvira,

Mai Pelayanan Publik,

- Dokumen Aplikasi SIPP, MIS dan SIKEP

- Dokumen Aplikasi SIKEP dan SIKEP

-Dokumen SK terkait Revisi SOP

-Dokumen Monev SOP dan tindak lanjut

Mengevaluasi dokumen SIPP,

PN Banda Aceh telah menerapkan

keterbukaan informasi publik. Telah

disediakan informasi publiks secara

jelas, akurat dan tepat waktu. Arsip dan

dokumentasi secara rapi, jelas dan

akurat

Melakukan Monev pemanfaatan IT

setiap enam bulan seklai dengan mengisi

forrmulir MONEV Pemanfaatan IT

Penggunaan Website untuk publikasi

informasi kepada masyarakat luas

Penggunaan SIKEP pada Managemen

Kepegawaian, Penggunaan WA grup

untuk komunikasi Internal

Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan informasi publik telah

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Monitoring dan Evaluasi

Pemanfaatan teknologi informasi

dalam pengukuran kinerja unit,

Operasionalisasi SDM, dan

pemberian layanan publik telah

dilakukan monev secara berkala

Pemberian pelayanan kepada

public sudah menggunakan

teknologi informasi

Operasionalisasi managemen

SDM sudah menggunakan

teknologi informasi

Keterbukaan

Informasi Publik

E-Office

3.

2.
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100%

100%

100%
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100%

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

- Dokumen undangan, notula, daftar hadir dan

foto rapat baperjakat

- SK PLT saifiil Bahri dan SK Mutasi Internal

-Dokumen Monev Penentapan Pegawai

Rekrutmen

- Dokumen Laporan Monev Penempatan

CPNS

- Dokumen persetujuan Menpan RB dan BKN

- Dokumen SK Penempatan Pegawai tidak

tetap (Honorer)

- Dokumen SK Kolektif CPNS

- Dokumen SPMT CPNS

- Dokumen rapat kebutuhan Pegawai

- Dokumen Penatapan kebutuhan pegawai

- Dokumen ABK

- Dokumen Surat Usulan kebutuhan Pegawai

Melaksanakan rapat dalam rangka

mutase/rotasi antar jabatan (internal)

mengacu pada pengembangan karier

Mengatur penempatan pegawai

Menyusun anaiisa kebutuhan pegawai

Non PNS, melakukan rekrutmen dan

menempatkannya sesuai kebutuhan

Menyusun analisis kebutuha pegawai

sesuai AN JAB dan ABK kemudian

mengajukannya ke MA melalui PT

Banda Aceh

Mutasi pegawai antar jabatan,

serta menetapkan kebijakan untuk

proses pengusuan mutasi internal

Monitoring dan evaluasi terhadap

penempatan pegawai rekrutmen

untuk memenuhi kebutuhan

jabatan dalam organisasi telah

memberikan perbaikan terhadap

kinerja unit kinerja

Penempatan pegawai hasil

rekrutmen mumi mengacu kepada

kebutuha pegawai yang telah

disusun per jabatan

Kebutuhan pegawai yang disusun

oleh unit kerja mengacu kepada

peta jabatan dan hasil analisis

beban kerja untuk masing-masing

jabatan

Pola Mutasi

Internal

Perencanaan

kebutuhan

pegawai sesuai

dengan

kebutuhan

PBNAfAAlfSfSTEMMANAGfi^^SD^i   '^^^r"^^^^^™w<^*^^lww™^' -^^^-^,^.^-^™^™^

- Dokumen rapat monitoring evaluasi

keterbukaan info public

- Dokumen monitoring dan evaluasi

keterbukaan info publik

menyusun laporan PPID, Menyusun

laporan pengaduan

Pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik telah

dimonitoring dan dievaluasi secara

berkala

2

1
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100%

100%

100 %

100%

100 %

100%

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember 2021

- Pengumuman Pengembangan Kompetensi

- laporan kesenjangan kompetensi

- Dokumen undangan, Notula, Daftar hadir dan

foto rapat pengembangan kompetensi

- Rencana Pengembangan Kompetensi

- Dokumen Undangan, Notula, daftar hadir dan

foto rapat mutasi internal

- Dokumen analisis kebutuhan diktat

(quisioner)

- Dokumen Monev Mutasi Internal

- Dokumen Surat Laporan Monev Mutasi

Internal

- Dokumen Undangan, Notula, dafta hadir dan

foto rapat mutase internal

- SK Mutasi Rotasi Internal

- Daftar Riwayat Hidup

Penyesuaian Jabatan

- Daftar Riwayat Hidup

Menginformasikan permintaan untuk

mengikuti diklat/pengembangan

kompetensi

Melakukan pemetaan presentase

kesenjangan kompetensi pegawai yang

ada dengan standar kompetensi pegawai

yang ditetapkan

Menyusun rencana pengembangan

kompetensi pegawai berdasarkan

penilaian SKP

Melakukan Rapat Penyusunan analisa

Kebutuhan

diklat/Bimtek/Pengembangan pegawai

(training need Analysis)

Melaksanakan Monitring dan evaluasi

terhadap kegiatan mutasi dalam hal

perbaikan kinerja dan membuat

laporannya

Melaksanakan rapat pimpina dalam

rangka mutase/rotasi antar jabatan

(internal) mengacu pada kompetensi

jabatan

pegawai

Kesempatan/hak untuk mengikuti

diktat / pengembangan kompetensi

Presentase Kesenjangan

Kompetensi pegawai dengan

standar kompetensi yang

ditetapkan

Menyusun rencana

pengembangan kompetensi

pegawai

Training Needs Analisis

Monitoring dan Evaluasi terhadap

kegiatan mutasi

Kompetensi jabatan

untuk disampaikan pada forum

baperjakat

Pengembangan

Pegawai Berbasi

Kompetensi
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100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

Januaris/d

Desember 2021

Januari 2021

Januaris/d

Desember 2021

Januaris/d

Desember 2021

Januari s/d

Desember2021

Januaris/d

Desember2021

Januaris/d

Desember2021

- Dokumen sosialisasi

- Dokumen penerapan disiplin

- Dokumen penegakan hukuman disiplin atas

pelanggaran aturan disiplin/ kode etik/ kode

perilaku.

- Dokumen Undangan, Notula, Daftar hadir

dan foto rapat pemilihan role model

- SK role Model

- Dokumen Pengukuran kinerja

- Dokumen SKP berjenjang

- Dokumen SKP 2020

- Penetapan Kinerja Satker

- Dokumen Monitoring dan evaluasi

pengembangan kompetensi

- Surat laporn Monev Pengembangan

Kompetensi

- Dokumen surat usulan diktat

- Daftar pegawai yang telah mengikuti diktat

Melakukan sosialisasi aturan disiplin,

penerapan kewajiban pelaksanaan

disiplin dan penegakan hukum disiplin

atas pelanggaran kode etik/ kode

perilaku.

Mengadakan rapat pemberian reward

dan membuat surat keputusan pemberian

reward berdasarkan hasil kinerja

individu

Melakukan pengukuran kinerja individu

secara periodi

Melakukan kesesuaian dengan indikator

kinerja

menetapkan sasaran kinerja pegawai

(SKP) pada awal tahun dan menetapkan

kinerja satker pada awal tahun

Melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap hasil pengembangan kerja dan

membuat laporannya

Telah melakukan upaya pengembangan

kompetensi kepada pegawai

Aturan disiplin/kode etik/kode

perilaku pegawai telah

dilaksanakan/ diimplementasikan

Hasil penilaian kinerja individu

Pengukuran kinerja individu

Ukuran Kinerja Individu telah

memiliki kesesuaian dengan

indicator kinerja individu level

diatasnya

Memiliki sistem penilaian kinerja

individu yang terkait dengan

kinerja organ isasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap

hasil pengembangan Kompetensi

dalam rangka perbaikan kinerja

Upaya pengembangan kompetensi

Kepada pegawai

Penegakan

Aturan Disiplin/

KodeEtik/Kode

Perilaku Pegawai

Penerapan

Kinerja Individu
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100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
^k, •   ^•i.isi^l

100%

Januari s/d Februari

2021

Januari s/d Februari

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Februari

2021

Januari s/d Februari

2021

Januari s/d

Desember202i

Dokumen Rencana Aksi Program kerja

2021, Dokumen Nilai IPK, Dokumen

Perhitungan dan survey IPK, Dokumen

Dokumen Rencana Aksi 2021, Dokumen

RKT 2021 dan 2022, Dokumen Perjanjian

Kinerja 2020 dan 2021

Laporan Monev Kinerja Anggaran DIPA

01 dan DIPA 03, Laporan Monev Kinerja

SKP, Dokumen Rapat Penyusunan

Dokumen RKT 2021 dan 2022, Dokumen

Perjanjian Kinerja 2020 dan 2021,

Dokumen Rapat Penyusunan Target IKU

Dokumen Rapat Rencana Kebutuhan

Anggaran 2022, Dokumen Rapat

Penyusunan Target IKU dan REVIU

RENSTRA 2020-2024, Usulan Anggaran

DIPA 01 dan DIPA 03

Menyusun Dokumen RENSTRA,

Matrik Reviu Renstra, Renja dan

Perjanjian kinerja

Menyusun Dokumen RKT dan

Perjanjian Kinerja

Menyusun Monitoring dan evaluasi

rencana kerja setiap bulan

Ketua PN terlibat dan mengesahkan

dokumen matrik reviu RENSTRA

dan Perjanjian Kinerja

Ketua PN memberikan pemgarahan

dan mengesahkan Usulan Rencana

Anggaran dan Kegiatan

Dokumen perencanaan sudah

berorientasi hasil

Dokumen perencanaan sudah

ada

Pimpinan memantau

pencapaian kinerja secara

berkala

Pimpinan terlibat langsung

pada saat penyusunan

penetapan kerja

Pimpinan terlibat langsung

pada saat penyusunan

perencanaan

Pengelolaan

Akuntabilitas

Kinerja

Keterlibatan

Pimpinan

P^GOATANAKUNTABtt^lTAS^*^™^^*^^

- laporan pemutahiran data SIKEP januari

2021

- Capture Update data mandiri

Membuat laporan hasil pemuktahiran

data pegawai secara bulanan melalui

aplikasi SIKEP

Data informasi kepegawaian

satker telah dimutahirkan secant

berkala

Sistem Informasi

Kepegawaian

2
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100%

100%

100 %

100%

100%

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Februari

2021

Januari s/d Februari

2021

Januari s/d Februari

2021

Januari s/d Februari

2021

Dokumentasi Sertifikat Pendidikan dan

Pelatihan Teknis Perencanaan

Dokumen Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) 2019 & 2020,

Dokumen Hasil Penilaian LKjIP 2019

Dokumen Surat Pengantar LKjIP ke

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dokumen

Surat dari SEKMA RI terkait batas waktu

LKjIP

Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama

(Reviu IKU) 2020, Dokumen Reviu

Renstra 2020-2024, Dokumen LKjIP 2019

dan 2020, Dokumen Hasil Penilaian LKjIP

2019

Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama

(Reviu IKU) 2020, Dokumen Rencana

Aksi 2021, Dokumen Reviu Renstra 2020-

2024

Nilai IKM, Dokumen Perhitungan dan

survey IKM

Memonitor dan memastikan

pengusulan pendidikan dan pelatihan

untuk meningkatkan kapasitas SDM

Memonitor dan memastikan bahwa

Dokumen LKjIP memuat informasi

kinerja

Menyusun Dokumen LKjIP tepat

waktu

Melakukan Reviu Terhadap

Dokumen Renstra

Menyusun Indikator Kinerja Utama

Terdapat upaya peningkatan

kapasitas SDM yang

menangani

Pelaporan Kinerja telah

memberikan informasi tentang

kinerja

Laporan kinerja telah disusun

tepat waktu

Indikator kinerja SMART

Terdapat indikator Kinerja

Utama (IKU)



100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

- Dokumen laporan pengendalian untuk

meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

- Dokumentasi Matrik identifikasi risiko

- Dokumen analisis risiko

- Dokumen sosialisasi SPIP

-SKtimSPIP

- Dokumen laporan pengawasan dan

monitoring layanan

- SK Unit pengendali Gratifikasi (UPG)

- Capture Kamera Pengawas (CCTV)

- Foto ruang tamu terbuka

- Dokumentasi Public campaign

- foto standing banner Public campaign

Membuat laporan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah

diidentifikasi

Melakukan identifikasi resiko dan

analisis risiko terhadap factor

kemungkinan dan factor dampak

Melakukan Sosialisasi SPIP serta kode

etik, Membentuk Tim SPIP, dan

Melaksanakan Pengawasan dan

monitoring pada layanan

Membentuk unit pengendalian

gratifikasi (UPG) dan memasang

kamera pengawas (CCTV) pada area

layanan

Melaksanakan Public campaign dan

Memasang standing banner tentang

gratifikasi dilingkungan PN Banda

Aceh,

Telah dilakukan kegiatan

pengendalian untuk meminimalisir

risiko yang telah diidentifikasi

Telah melakukan penilaian risiko

atas pelaksanaan kebijakan

Telah membangung lingkungan

pengendalian

Pengendalian gratifikasi telah

diimplementasikan

Publik campaign tentang

pengendalian gratifikasi telah

dilakukan

Penerapan S1PP

Pengendalian

gratifikasi

pg^fGj^AT^^l^GAWASAN^"^'™'*'''^^                              -—^--'~—~~---'—-      - -•

Dokumen Sertifikat Kompetensi

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pereneanaan

Memonitor dan memastikan

kompetensi SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja terpenuhi

yang menangani akuntabilitas kinerja

terpenuhi

Pengelolaan akuntabilitas

kinerja dilaksanakan oleh SDM

yang kompeten

2
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100%

100 %

100%

100%

100 %

100 %

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Data dukung, dokumen, dan capture

internalisasi WBS pada Aplikasi SIWAS

Laporan Monitoring dan evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat dan

publikasi melalui website

Laporan monitoring dan evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat

- capture respon pengaduan Masyarakat

- capture buktu/ register pengaduan dari

cetakan siwas

- Nota dinas/disposisi perintah penginputan

- SK Petugas Meja Pengaduan

Capture Petugas/ ruang/ petugas /ruang/ loket/

kotak

- Nota Dinas/disposisi perintah penginputan

atas penyampaian pengaduan

- Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto

Rapat

- Dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan

- Dokumen (foto dan naskah arahan Pembina

pelaksanaan apel)

Melakukan internalisasi tentang WBS

dan SIWAS kepada ASN pada saat

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat

Menyusun monitoring dan evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat per

semester

Merespon pengaduan masyarakat, ddan

menindaklanjuti pengaduan masyarakat

Aplikasi SIWAS pada satker telah

dijalankan, menyediakan petugas /ruang/

loket/ kotak khusus pengaduan,

menyediakan informasi sarana

penyampaian pengaduan, pengelolaan

pengaduan melaui SI WA dan aplikasi e-

Lapor

Sosialisasi terkait dengan SPI kepada

seluruh pegawai

Whistle Blowing System sudah

diinternalisasi

Hasil evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti

Telah dilakukan monitoring dan

evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat

Hasil penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti

Kebijakan pengaduan masyarakat

telah diimplementasikan

SPI telah diinformasikan dan

dikomunikasikan kepada seluruh

pihak

Whistle Blowing

System

Pengaduan

Masyarakat

4
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100 %

100%

100%

100 %

100%

100 %

100 %

100%

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan

benturan kepentingan

Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan

benturan kepentingan

- Formulir penanganan benturan kepentingan

- dokumen surat pernyataan bebas dari

benturan kepentingan

Undangan rapat internalisasi/sosialisasi,

notula, daftar hadir dan foto rapat

Dokumen identifikasi/ pemetaan benturan

kepentingan dalam fungsi utama

Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap

rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS

Laporan Monitoring dan evaluasi serta rencana

aksi perbaikan pelaksanaan WBS

Capture Whistle Blowing System pada aplikasi

SIWAS

dengan login sebai pimpinan satker pada

apliasi SIWAS

Menindaklanjuti hasil evaluasi dan

penanganan benturan kepentingan

Menyusun evaluasi penanganan

benturan kepentingan

Menerapkan penempatan pegawai pada

jabatan tertentu tanpa ada konflik

kepentingan

Sosialisasi pedoman penanganan

benturan kepentingan di lingkungan PN

Banda Aceh

Melakukan identifikasi/ pemetaan

benturan kepentingan dalam tugas

fungsi utama

Melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap rencana aksi perbaikan

pelaksanaan WBS setiap bulan.

Melakukan monitoring dan evaluasi

serta menyusun rencana aksi terhadap

pelaksanaan WBS setiap bulan

Melaksanakan Whistle Blowing System

di lingkungan PN Banda Aceh

kegiatan apel, bimtek dan sosialisasi

Hasil Evaluasi atas penanganan

benturan kepentingan telah

ditindaklanjuti

Telah dilakukan evaluasi atas

penanganan benturan kepentingan

Penanganan benturan kepentingan

telah diimplementasikan

Penanganan benturan kepentingan

telah disosialisasikan/ internalisasi

Telah terdapat

identifikasi/pemetaan benturan

kepentingan

Hasil evaluasi atas penerapan

Whistle Blowing System telah

ditindaklanjuti

Evaluasi dan penerapan Whistle

Blowing System sudah dilakukan

Whistle Blowing System telah

diterapkan

Penanganan

Benturan

Kepentingan
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100%

100 %

100%

100%

Januari s/d Desember

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

- capture aplikasi layanan terpadu dan PTSP

- Dokumen sistem reward dan punishment

- Dokumen penghargaan pegawai teladan

sebagai reward dan punishment serta

kompensasi kepada penerima layanan

- Capture sarana informasi

- Undangan, Daftar hadir, Notulen dan Foto

sosialisasi

- Dokumen sosialisasi

Laporan Kaji ulang atau perbaikan SOP

Dokumen SOP bagi pelaksana standar

pelayanan

Maklumat standar pelayanan, Maklumat

tercantum di website dan resepsionis

Dokumen standar pelayanan

Menyediakan layanan terpadu dan

Pemberian reward kepada pegawai

dibidang pelayanan dan punishment

terhadap pegawai yang melakukan

pelanggaran

Informasi tentang pelayanan publik

dip load di website PN Banda Aceh,

media sosial, papan pengumuman

Melaksanakan sosialisasi penerapan

budaya kerja melalui arahan KPN

melalui rapat atau apel

Melaksanakan kaji ulang dokumen SPP

beserta SOP pelaksana

Tersedia dokumen SOP bagi pelaksana

standar

Menyusun Maklumat pelayanan,

Mensosialisasikan maklumat pelayanan

via website, memasang maklumat

pelayanan di resepsionis

Menyusun dokumen standar pelayanan

publik

Telah terdapat sarana layanan

Telah terdapat sistem punishment

(sanksi)/ reward bagi pelaksanaan

layanan serta pemberian

konpensasi kepada penerima

layanan bila layanan tidak sesuai

standar

Informasi tentang pelayanan

mudah diakses melalui berbagai

media

Telah melakukan sosialisasi

/pelatihan dalam upaya penerapan

budaya Pelayanan Prima

Dilakukan reviu dan Perbaikan

atas standar pelayanan dan SOP

Terdapat SOP bagi pelaksana

standar pelayanan

Standar pelayanan telah di

maklumatkan

Terdapat kebijakan standar

pelayanan

Budaya

Pelayanan Prima

Standar

Pelayanan

P^NINGKATA^ KOALlTAS PfitAYA^ANPUBLIK *"" ""''•••--•""-^ T-^r^.-,.-^'-™...,-. ^^"^i>^>,..wb^ito.im^m-,,-^,.,-.
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Dr. Dahlan, S.H..M.H

Mengetahui,

Ketua Tim Pembangunan ZI

100%

100%

100 %

100%

100%

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

Januari s/d Desember

2021

2021

Dokumen laporan analisa dan rencana tindak

lanjut hasil survey kepuasan masyarakat

Screen Shoot dari website

Dokumen hasil survey kepuasan Masyarakat

- Capture inovasi pada pelayanan

-e-Court

Menyusun laporan analisa dan rencana

tindak lanjut hasil kepuasan masyarakat

Membpublish hasil survey kepuasan

Masyarakat pada Website Pengadilan

Negeri Banda Aceh

Melakukan survey kepuasan masyarakat

Melakukan Inovasi pada pelayanan

pelayanan terpadu satu Pintu

Dilakukan tindak lanjut atas hasil

survey kepuasan masyarakat

Hasil survey kepuasaan

masyarakat dapat diakses secara

terbuka

Dilakukan survey kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

Terdapat inovasi pelayanan

terpadu /terintegrasi

Penilaian

Kepuasan

Masyarakat
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