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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

memberikan karunia berfikir kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam disampaikan kepada

Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa risalah kenabian kepada umat

manusia seluruhnya.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang

pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui

reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik. Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu satker yang tengah

membangun Zona Integritas telah berupaya untuk melakukan proses pembangunan pada

enam area yang tergolong pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana,

Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan Sistem Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan,

Peningkatan Kualitas Pelayana Publik

Sebagai salah satu satker yang diusulkan untuk membangun Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Agama

Pamekasan memberikan laporan mengenai pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan

Agama Pamekasan.

Semoga Laporan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini memberikan

manfaat untuk bahan perbaikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Pengadilan

Agama Pamekasan di tahun berikutnya.

Pamekasan, 17 Maret 2022

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan,

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang

pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui

reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik. Sejak dikeluarkannya keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang

pedoman pembangunan Zona Integritas (ZI) maka Pengadilan Agama Pamekasan dengan

langkah tegas dan tegak bergerak untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM). Pengadilan Agama

Pamekasan dalam program kerjanya untuk membangun Zona Integritas telah mengadakan

komitmen dengan seluruh pegawai sebagaimana terlihat pada piagam penandatanganan

komitmen bersama pada tanggal 21 Juni 2019.

Pengadilan Agama Pamekasan membentuk tim kerja yang bertugas menyusun

rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona

integritas, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI, melakukan penilai

mandiri baik secara mandiri maupun elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh

dokumen pendukung, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target serta

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan Agama Pamekasan.

2. Dasar Hukum

 Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

 Undang- Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

 Peraturan Kemenpan RB Nomor: 52 Tahun 2014 jo Nomor: 10 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

 KMA Nomor: 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

menujuWBK dan WBBM.

 SK Dirjen Badilag Nomor: 261 Tahun 2019 tentang Buku Saku Pedoman Pelaksanaan

ZI di lingkungan Peradilan Agama.

3. Tahap- tahap Pembangunan Zona Integritas.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/III/2019

tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK

dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, terdapat tahapan
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dalam Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pamekasan, yakni:

 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) pada tanggal 21 Juni 2019

dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Hal ini dilakukan

dengan tujuan agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, serta

berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 Proses Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) Pengadilan Agama Pamekasan

difokuskan pada penerapan enam komponen pengungkit yaitu Manajemen

Perubahan, Penata Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan

Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik.

Adapun tahapan dalam proses pembangunan Zona integritas ada 4 yaitu pemilihan

satuan kerja, pengusulan dan penetapan, pada proses pemilihan satuan kerja yang

berpotensi lolos Zona integritas dilakukan oleh Tim kerja Pembangunan Zona

integritas Lembaga/ Kementerian.

4. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

danWilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK).

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari

pembinaan, Ketua Tim, koordinator tehnikal, koordinator Operasional, Koordinator Area

Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator Area Penata Tata Laksana beserta

anggota, Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM beserta anggota,

Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas beserta anggota, Koordinator Area Penguatan

Pengawasan beserta anggota, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik beserta

anggota. Adapun tugas Tim kerja pembangunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM

Pengadilan Agama Pamekasan adalah:

1. Menyusunrencana dan agenda kerja;

2. Melakukan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK).

3. Melakukan
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BAB II

PEMBAHASAN

Proses pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Pamekasan terhadap

enam area pengungkit akan diuraikan sesuai dengan urutan area yang terdapat pada

Permenpan RB Nomor: 90 Tahun 2021 sebagai berikut:

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan merupakan area pertama dari enam area dalam

membangun Zona Integritas yang merupakan kunci pokok untuk melangkah kepada

area selanjutnya. Area ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten

terhadap mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set)

individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan

sasaran pembangunan zona integritas, maka dengan manajemen perubahan ini, target

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam

membangun Zona Integritas menujuWBK/WBBM;

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan

sebagai Zona Integritas menujuWBK/WBBM; dan

c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi

terhadap perubahan.

Tiga target di atas merupakan hal yang harus dicapai pada area satu ini. Untuk

memastikan bahwa terget yang telah ditetapkan tercapai, maka terdapat empat

indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan ini, yaitu:

a. Penyusunan Tim Kerja

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu satker yang membangun

Zona Integritas telah membentuk Tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Koordinator serta anggota pada masing- masing area pengungkit. Dalammelakukan

pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Pamekasan, Tim selain

pimpinan dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang menjadi dasar

bagi pemilihan anggota dan koordinator pengungkit. Adapun susunan Tim

pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Pamekasan dan prosedur

pemilihan anggota timnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: W13-A29/217/PS.00/SK/1/2021
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tanggal 04 Januari 2021 dan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Seleksi Tim

Kerja Zona Integritas tanggal 04 Januari 2021.

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani merupakan suatu program yang harus direncanakan,

begitu juga halnya dengan Pengadilan Agama Pamekasan yang telah termasuk

salah satu satker yang diusulkan untuk membangun Zona Integritas sudah

membuat perencanaan yang merupakan langkah awal acuan dalam membangun

Zona Integritas.

Dokumen perencanaan pembangunan Zona Integritas yang telah dibuat oleh

Pengadilan Agama Pamekasan telah memuat target- target prioritas yang

relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.

Target yang telah disusun tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh

pegawai Pengadilan Agama Pamekasan melalui rapat dan juga telah dimuat di

Website Pengadilan Agama Pamekasan.

b. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Pamekasan telah

dilaksanakan sesuai dengan target sebagaimana yang direncanakan. Untuk

menjamin kesesuaian target sebagaimana yang telah direncanakan dilakukan

monitoring dan evaluasi pada masing- masing area pengungkit dan hasil

monitoring tersebut telah ditindaklanjuti agar rencana dan target rencana

pembangunan Zona Integritas dapat terwujud.

b. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu satker yang tengah

membangun Zona Integritas, menempatkan pimpinan dan Hakim sebagai role

model yang menjadi panutan dalam pembanguan Zona Integritas. Pimpinan sebagai

role model dapat dilihat dalam kesehariannya yang hadir tepat waktu dan

menandatangi absensi masuk, pulang dan istirahat. Selain dari itu, sebagai wujud

dari internalisasi pembangunan Zona Integritas pada seluruh pegawai telah dapat

ditetapkan agen perubahan.

Agar terwujud perubahan pola pikir dan budaya kerja, telah dilakukan

sosialisasi mengenai budaya kerja pada seluruh pegawai Pengadilan Agama

Pamekasan. Keterlibatan seluruh pegawai pada sosialisasi budaya kerja ini karena
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semua pegawai Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari Hakim termasuk

Ketua, Panitera dan Sekretaris, seluruh Kasubbag dan Panmud, Jurusita/Jurusita

Penganti dan fungsional umum serta tenaga kontrak terlibat dalam pembangunan

Zona Integritas. Bahkan pembangunan Zona Integritas telah terinternalisasi

dikalangan seluruh pegawai, sebagai wujud dari transinternalisasi pembangunan

Zona Integritas pada Pengadilan Agama Pamekasan telah melahirkan tiga agen

perubahan yaitu role model yang dapat menjadi contoh bagi seluruh pegawai di

Pengadilan Agama Pamekasan. Pada pengungkit pertama yang dikenal dengan

“manajemen perubahan”, telah berhasil mengubah pola pikir dan melahirkan

budaya kerja seluruh pegawai Pengadilan Agama Pamekasan yang ditandai dengan

munculnya semangat ingin melayani pencari keadilan dari yang sebelumnya tanpa

memperhatikan kebutuhan yang dilayani, sekarang sangat memperhatikan

kebutuhan yang dilayani dan meminta masukan atas kekurangan pelayan dengan

cara menyediakan kotak saran berikut dengan alat tulisnya.

Selain dari itu, budaya kerja juga telah tumbuh yang ditandai dengan

munculnya rasa tanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan meski jam kerja telah

habis, tetapi karena pekerjaan persidangan belum selesai, maka pegawai akan

pulang setelah pekerjaannya selesai, pada hal jam kerja sudah habis.

Ini merupakan wujud dari internalisasi pembangunan Zona Integritas pada

Pengadilan Agama Pamekasan. Pada masa lalu, pelayanan sangat berorientasi

kepada tidak melanggar aturan dalam Buku II yang merupakan pedoman kerja bagi

para hakim dan pejabat kepaniteraan tanpa mengupayakan bagaimana

memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas dan memikirkan instrumen

yang membuat penerima layanan merasa sangat puas. Salah satu instrumen yang

diciptakan adalah penyerahan alat bukti pada saat pendaftaran perkara, hal ini

telah disosialisasikan kepada para pihak dalam bentuk banner dan di web

Pengadilan Agama Pamekasan.

Membuat persyaratan penyerahan alat bukti pada saat pendaftaran perkara

merupakan inovasi agar perkara cepat terselesaikan, karena pada kenyataannya,

perkara pada Pengadilan Agama Pamekasan adalah perceraian yang pihak Tergugat

atau Termohonnya tidak hadir (putus verstek) yang dapat selesai dua kali

persidangan, tetapi apabila Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, Majelis

Hakim tidak dapat memerintahkan Penggugat/ Pemohon membawa alat bukti,

karena dikhawatirkan pada persidangan kedua Tergugat/Termohon datang, lalu



Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas | 8

agendanya berubah menjadi mediasi. Tetapi dengan diserahkannya alat bukti pada

saat pendaftaran perkara tidak mempengaruhi persidangan, karena kalau Tergugat

hadir mediasi, tetapi kalau Tergugat tidak hadir agendanya adalah pembuktian dan

bisa putus kalau buktinya cukup. Di SIPP akan terlihat percepatan penyelesaian

perkara sebelum adanya inovasi dan sesudah ada inovasi meminta alat bukti pada

saat pendaftaran perkara.

B. PENATAAN TATA LAKSANA

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona

Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan

manajemen pemerintahan di Zona Integritas menujuWBK/WBBM;

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona

Integritas menujuWBK/WBBM; dan

c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menujuWBK/WBBM.

Pada area dua ini terdapat tiga target yang akan dicapai sebagaimana tersebut di atas.

Untuk melihat apakah tiga target tersebut telah tercapai atau tidak, maka diukur

melalui tiga indikator, yaitu:

a. Prosedur Operasional tetap (SOP)

SOP merupakan prosedur yang berlaku dalam melakukan pekerjaan yang

menggambarkan proses bisnis pada masing-masing layanan. SOP ini mengacu

kepada berbagai aturan yang menjadi dasar dalam merumuskannya, sehingga SOP

ini merupakan acuan dalam memberikan layanan, sama ada prosedur, waktu dan

petugas yang memberikan layanan.

Layanan yang diberikan pada masing-masing layanan harus mempedomani

SOP yang telah dibuat dan dinyatakan berlaku sebagaimana tersebut dalam SOP.

Dalam SOP tercantum tanggal dibuat dan tanggal efektif berlaku, sehingga sejak

tanggal pemberlakuan SOP tersebut, petugas yang memberikan layanan harus

mempedomaninya. Untuk menjamin SOP tersebut terlaksana pada counter PTSP

yang merupakan area pelayanan dicantumkan Kompensasi Pelayanan yang

memberikan jaminan bahwa layanan sesuai dengan SOP dan apabila tidak sesuai

dengan SOP maka akan diberikan kompensasi sesuai dengan yang tersebut dalam

maklumat kompensasi layanan tersebut.
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Untuk menjamin bahwa proses bisnis yang tercantum dalam SOP tersebut

sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing layan, maka SOP

tersebut dimonitoring dan dievaluasi setiap enam bulan sekali. Apabila terdapat

temuan dalam Monev tersebut akan ditindak lanjuti dengan perbaikan.

b. E-Office

E-Office merupakan suatu sistem dimana pengelolaan suatu satker berbasis

teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan kinerja harian yang

diterapkan pada Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga dengan adanya

pencatatan kinerja masing pegawai pada setiap harinya akan mudah terlihat

apakah yang dilakukan setiap hari berpedoman kepada kinerja yang tetapkan.

Selain laporan kinerja harian yang dilakukan oleh masing-masing pegawai,

sistem kepegawaian tidak lagi manual, tetapi sudah berbasis teknologi informasi.

Hal ini dapat dilihat pada informasi kepegawaian yang sudah berbasis teknologi

informasi, sehingga untuk mengetahui mengenai data kepegawaian di Pengadilan

Agama Pamekasan tidak harus berurusan dengan Kasubbag Kepegawaian, tetapi

dapat kita lihat sendiri dengan login yang sudah dimiliki masing-masing pegawai.

Informasi mengenai kepegewaian tersebut dikenal dengan SIKEP.

Selain dari itu, pelayanan publik di Pengadilan Agama Pamekasan juga

berbasis teknologi informasi hal ini dapat dilihat pada Layanan Notifikasi Perkara,

e-Register dan e-Keuangan serta pelayanan penerimaan perkara melalui SIPP.

Selain dari itu, juga terdapat aplikasi data yang bersifat nasional yaitu KOMDANAS

yang didalamnya terdapat berbagai data termasuk absensi pegawai, laporan

realisasi anggaran, penerimaan PNBP dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya

adalah ada website yang menyediakan data yang dapat diakses oleh masyarakat

sesuai dengan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana

tersebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik berkewajiban untuk menyajikan informasi kepada publik. Oleh

karena itu, Ketua Pengadilan Agama Pamekasan menerbitkan Surat Keputusan

Nomor W13-A29/122/OT.00/SK/1/2019 tanggal 21 September 2018 tentang Tim

Petugas Pengelola Teknologi Informasi Pada Pengadilan Agama Pamekasan. Tim ini

bertugas bertugas menyajikan berbagai informasi publik. Selain dari itu, agar
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terjamin dan terpenuhi informasi yang harus disajikan sebagaimana tersebut dalam

undang-undang di atas, ditetapkan jenis informasi yang disajikan dalam website

Pengadilan Agama Pamekasan dengan Surat Keputusan Nomor: W13-

A1/012/HM.02.3/SK/1/2019 tanggal 02 Januari 2020 tentang Jenis-Jenis informasi

di Pengadilan.

Untuk menjamin agar data dan informasi yang disajikan pada Website

Pengadilan Agama Pamekasan diadakan Monitoring dan Evaluasi terhadap jenis

informasi dan kualitas informasi yang disajikan.

C. PENATAAN SISTEMMANAJEMEN SUMBER DAYAMANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan

Zona Integritas, oleh karena itu harus ditata sedemikian rupa demi untuk terwujudnya

peningkatan profesionalisme aparatur pada satker yang membangun Zona Integritas

menujuku WBK/WBBM dan pada gilirannya akan dapat mencapai target dengan

indikator sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan organisasi

Untuk menentukan kebutuhan pegawai pada suatu satker dalam hal ini

Pengadilan Agama Pamekasan terlebih dahulu di lakukan analisis beban kerja pada

masing-masing unit atau jabatan, sehingga dapat ditentukan jumlah pegawai yang

diperlukan dan kompetensinya. Oleh karena itu, dilakukan analisis beban kerja,

analisis jabatan.

Untuk mengisi kekosongan atau kekurangan pejabat atau jabatan oleh Tim

Baperjakat mengadakan rapat untuk mengisi jabatan atau mengisi kekurangan

formasi pejabat sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja dan analisis

jabatan yang telah dilakukan. Tetapi karena Pengadilan Agama Pamekasan

merupakan instansi vertikal yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengisi

jabatan yang kosong, maka yang dapat dilakukan hanyalah sebatas kewenangan

yang tersedia, yaitu mengusulkan dan memohon kekurangan pejabat atau pegawai

sesuai dengan analisis beban kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Pamekasan.

b. Pola mutasi Internal

Mutasi merupakan suatu metode untuk mengatasi kejenuhan dan

menghindarkan perasaan titik aman yang tidak jarangan akan berakibat buruk

kepada kinerja organisasi. Selain dari itu, mutasi juga dapat dijadikan sebagai
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sarana memperluas ruang lingkup penguasaan (skill) dan pengetahuan

(knowledge).

Berkenaan dengan mutasi internal ini, karena Pengadilan Agama Pamekasan

merupakan satker tingkat terendah yang tidak mempunyai kewenangan

memindahkan pejabat, meski mutasi internal, seperti meroling antar Panitera

Muda pada bagian Kepaniteraan, maka yang dapat dilakukan hanyalah melakukan

Baperjakat untuk diadakan mutasi internal dan mengusulkannya kepada

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, sehingga mutasi internal yang mungkin

dilakukan hanya terhadap pegawai yang kualifikasinya fungsional umum dan

tenaga kontrak.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Dalam era dimana memberikan pelayanan prima merupakan suatu

kemestian, maka profesinalisme merupakan tuntunan dalam memberikan

pelayanan. Oleh karena itu pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensinya

meruapakan salah satu syarat dalam mewujudkan profesionalisme. Pengadilan

Agama Pamekasan sebagai pelayan masyarakat di bidang hukum telah memberikan

kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat untuk pengembangan

kompetensinya. Hal ini dapat dilihat beberapa pegawai dalam berbagai kompetensi

yang mengikuti pelatihan, baik yang dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung maupun yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag Mahkamah

Agung RI.

d. Penetapan Kinerja Individu

Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan merupakan pelayan bagi

masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu dilakukan penetapan kinerja bagi

masing-masing pegawai sebagai wujud dari memberikan kepastian petugas yang

akan melayani pada masing-masing layanan sebagaimana tersebut dalam SOP.

Kinerja yang diserahkan kepada individu memiliki kesesuaian dengan indikator

kinerja level di atasnya sebagai pejabat yang harus mengawasinya. Selanjutnya

kinerja yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-

kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Disiplin merupakan sikap yang mencerminkan ketaatan kepada aturan.

Disiplin tidak akan dapat terwujud kalau tidak ada petugas yang menegakkan

disiplin tersebut. Di Pengadilan Agama Pamekasan penegakan disiplin sudah
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berjalan, sehingga seluruh pegawai tertib. Untuk penegakan disiplin tersebut,

setiap pegawai harus menanda tangani absen masuk, pulang, istirahat siang dan

masuk istirahat siang. Selanjutnya, bagi yang akan keluar pada jam kerja harus

mendapat izin dari pimpinan, begitu juga yang terlambat datang dan cepatpulang.

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian merupakan hal yang sangat penting agar

selalu terupdate, terlebih lagi bagi lingkungan Peradilan Agama yang mendasarkan

aktifitas kepegawaian berbasiskan informasi kepegawaian, seperti naik pangkat

yang sudah paperless dan informasi mutasi. Pengadilan Agama Pamekasan sebagai

salah satu satker sudah menyajikan informasi yang selalu update sebagaimana

terlihat dalam SIKEP.

D. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Agama Pamekasan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada area penguatan

akuntabilitas ini terdapat dua target yang harus dicapai:

a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan

b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mengukur pencapaian dua target tersebut di atas, digunakan dua indikator

berikut ini, yaitu:

a. Keterlibatan Pimpinan;

b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, masing-masing indikator ini akan diuraikan satu persatu

sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Adanya Keterlibatan Pimpinan

Dalam setiap instansi atau satker mempunyai pimpinan yang berfungsi

untuk memberikan arahan mengenai tujuan organisasi, begitu jugalah Pengadilan

Agama Pamekasan sebagai salah satu satker yang sedang membangun Zona

Integritas. Keterlibatan pimpinan dalam mengelola sebuah kantor dalam hal ini

Pengadilan Agama Pamekasan telah dimulai sejak dari perumusan Indikator Kerja

Utama (IKU), RENSTRA (Rencana Strategis) yang merupakan arah pembangunan
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lima tahunan (2015-2019) dan dari Renstra dibuat Rencanna Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja Tahunan.

Untuk menjamin terlaksananya target kerja yang telah ditetapkan sesuai

dengan rencana kerja, maka Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

mengadakan evaluasi secara berkala atas pencapaian sasaran dan target yang telah

ditetapkan.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Dalam pengelolaan akuntabilitas ini, Pengadilan Agama Pamekasan telah

melakukan berbagai hal dalam pengelolan akuntabilitas kinerja yang dapat

dijadikan sebagai indikator pencapaiannya, yaitu:

1. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome)

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu satker yang tengah

membangun Zona Integritas, pada tahun 2020 telah merevieu Rencana Strategis

2020-2024 dan menetapkan Rencana Kinerja tahunan tahun 2020. Rencana Kerja

Tahunan (RKT) yang biasa juga disebut dengan RENJA ini merupakan komitmen

satker untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan. Dalam

dokumen perencanaan tersebut terlihat dalam RKA/KL.

Untuk menjamin kesesuaian rencana pada setap tahunnya, Pengadilan

Agama Pamekasan telah melakukan revieu RENSTRA pada tahun 2019 yang

merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RENSTRA lima tahunan kedua sejak

ditetapkannya blueprint Mahkamah Agung 2010-2025. Dari Renstra yang yang

telah ditetapkan, ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 yang merupakan

tahun terakhir pelaksanaan Renstra lima tahun kedua. Dalam dokumen

pelaksanaan tersebut sebagaimana tertuang dalam RKA/KL terlihat bahwa

perencanaan yang dibuat indikatornya adalah berorientasi kepada hasil (outcome),

bukan output, Seperti layanan Posbakum yang outputnya adalah jam layanan, tetapi

mempunyai outcome, orang miskin dapat berperkara di Pengadilan Agama

Pamekasan.

2. Indikator Kinerja Telah Memiliki Kriteria SMART

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu pengadilan agama yang

berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur merupakan salah

satu dari empat lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung,

sehingga dalam penetapan Indikator Kinerja Utamanya mengacu kepada Keputusan
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Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang

Penetapan Revieu Indikator Kenerja Utama Mahkamah Agung Republik Indoneia.

Surat Keputusan ini menjadi acuan Pengadilan Agama Pamekasan dalam merevieu

IKUnya. Dalam menetapkan IKU, Pengadilan Agama Pamekasan telah merumuskan

IKU yang smart, sebagai contoh pada angka 1 Kinerja Utama Pengadilan Agama

Pamekasan adalah spesifik, yaitu Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel, pada uraian mengenai Indikator Kinerja adalah antara

lain, Persentase perkara yang diselesaikan, jadi ukurannya adalah berapa persen

perkara tahun 2020 diselesaikan tahun 2020 (measurable). Dalam IKU Pengadilan

Agama Pamekasan tahun 2020 ditentukan target penyelesaian perkara sebesar,

82% (achievable). Selanjutnya, bahwa target 82% itu adalah target yang realistis

(realistic)dan dapat tercapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, yaitu tahun

2019 (timely).

3. Pelaporan Kinerja

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu satker yang mendapat

anggaran dari APBN harus membuat laporan dan pertanggungjawaban atas

kinerjanya tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan

Kinerja ini, telah dibentuk Tim yang bertugas menyusun laporan Kinerja tahun

2019 dan telah selesai tepat pada waktunya, yaitu pada awal tahun2020.

Pelaporan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019 yang telah

disusun tepat pada waktunya merupakan penjelasan ringkas dan lengkap tentang

capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

Laporan tersebut menggambarkan capaian Pengadilan Agama Pamekasan selama

tahun 2019, sama ada keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi target kinerja

yang telah ditetapkan. Laporan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2018

telah dipublikasikan pada Web Pengadilan Agama Pamekasan.

4. Ukuran Kinerja sampai ke Individu

Setiap pegawai akan dinilai pada akhir tahun. Penilaian terhadap pegawai

ini dahulu dikenal dengan DP3, tetapi sejak tahun 2014 dengan diberlakukannya

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Thn 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangi oleh Presiden pada tanggal 30 November

2011 dan berlaku pada tanggal 1 November 2014. Penilaian terhadap PNS terdiri

dari dua unsur, yaitu SKP 60 % dan Perilaku Kerja 40 %. Dua komponen initelah
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dijadikan sebagai ukuran kinerja bagi masing-masing Pegawai pada Pengadilan

Agama Pamekasan. Dalam pengukuran kinerja itu, kinerja dan beban tugas pegawai

yang di bawahnya. Penyusunan SKP didasarkan kepada RKT instansi, sehingga SKP

ini merupakan pengukuran kinerja sampai kepada Individu.

E. PENGUATAN PENGAWASAN

Area V adalah Penguatan Pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing

instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.

b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.

c. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Untuk mencapai tiga target di atas perlu melakukan beberapa indikator berikut ini:

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

terdapat pada Pengadilan Agama Pamekasan, yaitu:

1) Pengadilan Agama Pamekasan telah memiliki public campaign tentang

pengendalian gratifikasi; dan

2) Pengadilan Agama Pamekasan telah mengimplementasikan pengendalian

gratifikasi.

3) Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan disiplin melaporkan harta

kekayaannya dalam bentuk LHKPN, LHKASN.

Untuk terwujudnya penguatan pegawasan dilingkungan Pengadilan Agama

Pamekasan telah dibentuk Tim pengendalian gratifikasi yang bertujuan agar

seluruh pegawai terhindar dari gratifikasi dan kalau ternyata ada juga yang

memberikan gratifikasi supaya dicatat dan dilaporkan ke KPK. Pengendalian

gratifikasi ini diadakan Monev setiap enam bulan (semester) dan hasilnya belum

ditemukan ada Hakim, Pejabat dan Pegawai Kepaniteraan dan Pejabat dan Pegawai

Kesekretariatan yang terindikasi atau yang dilaporkan menerima gratifikasi.

Selain dari itu, pada setiap kali akan diadakan persidangan Ketua Majelis

membacakan maklumat yang berisi himbauan agar para pihak tidak menghubung

Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan seluruh

Pegawai dan melaporkan setiap adanya informasi tentang adanya pungli dan

gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Agama Pamekasan.
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Pengadilan Agama Pamekasan telah melakukan kampanye dalam bentuk

mengadakan spanduk dan banner yang menghimbau agar masyarakat tidak

memberikan gratifikasi kepada Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Pamekasan.

Selain dalam bentuk spanduk, juga terdapat audio yang berisi himbauan agar tidak

menghubungi dan memberikan apapun kepada petugas dan pegawai Pengadilan

Agama Pamekasan. Banner ini selain ditempatkan di lingkungan kantor dan di

ruang tunggu sidang, juga dapat dilihat di Web dan media sosial Pengadilan Agama

Pamekasan.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka mengadakan pengendalian intern, Pengadilan Agama

Pamekasan telah melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

kepada seluruh Hakim dan Pegawai dan selanjutnya telah membentuk TIM Satuan

Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain dari itu, Pengadilan Agama Pamekasan juga telah mengindentifikasi

risiko dan membuatnya dalam satu register risiko (Risk Register) dan untuk

mengendalikan risiko ini, telah ditunjuk Hakim yang mengawasi semua kegiatan di

Pengadilan Agama Pamekasan, sama ada pada persidangan, kepaniteraan maupun

kesekretariatan dan hasil pengawasan tersebut setiap bulan dilaporkan kepada

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan setiap satu kali dalam tiga bulan dikirim

ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Selain dari itu, hasil pengawasan tersebut

diadakan evaluasi tentang hasil pengawasan dari hakim pengawas tersebut.

c. Pengaduan Masyarakat

Pada Pengadilan Agama Pamekasan terdapat Tim yang menangani

pengaduan dan counter Pengaduan pada Area PTSP yang bertugas untuk

menangani setiap pengaduan yang disampaikan. Selain dari itu, terdapat juga

Register Pengaduan. Petugas yang menangani pengaduan ini membuat laporan

pengaduan setiap tiga bulan. Tetapi, hingga saat ini belum ada pengaduan yang

diterima Pengadilan Agama Pamekasan. Pengaduan kepada Pengadilan Agama

Pamekasan, selain pada counter PTSP, dapat juga disampaikan melalui Telepon

dengan Nomor (0324) 322458, SMS ke Nomor 089514304490, SIWAS dan kotak

pengaduan ini telah disosialisasikan melalui web dan banner Pengadilan Agama

Pamekasan.

d. Whistle Blowing System
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Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan yang berada di

bawah Mahkamah Agung telah menerapkan Perma Nomor: 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan (whistle blowing system). Penerapan tersebut

ditandai dengan terdapatnya Sosialisasi dalam Rapat dan Apel Pagi serta Apel Sore.

Terhadap penanganan whistle blowing system diadakan Monitoring dan Evaluasi

setiap enam bulan.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Mahkamah Agung RI telah menetapkan pedoman penanganan benturan

kepentingan untuk Mahkamah Agung dan Pengadilan yang di bawahnya

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

59A/Sek/SK/11/2014 dan Pengadilan Agama Pamekasan telah

menindaklanjutinya dengan mengeluarkan SK Nomor: W13-

A29/1578/Hk.00.8/SK/8/2019, tanggal 08 Agustus 2019. Tentang Pembentukan

Tim penanganan benturan kepentingan ini telah disosialisasikan kepada seluruh

Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan. Terhadap penangan benturan

kepentingan ini diadakan Monitoring dan Evaluasi.

f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

Sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada area

lima ini, khususnya pengawasan terhadap Penyelenggara Negara, maka seluruh

Hakim dan Pejabat ASN dan pegawai Pengadilan Agama Pamekasan sudah

melaporkan harta kekayaannya.

F. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi

pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain dari

itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat

sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin

dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah sebagai

berikut:
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a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman,

dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi

pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan

c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Berdasarkan tiga target yang akan dicapai tersebut, maka terdapat beberapa

indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan

publik, yaitu:

a. Standar Pelayanan

Standar pelayanan merupakan hal yang sangat mendasa untuk dapat

memberikan pelayanan yang terukur dan tidak membeda-bedakan orang, sehingga

penerima layanan merasa diperlakukan secara adil. Pengadilan Agama Pamekasan

sebagai salah satu satker yang tengah membangun Zona Integritas, telah

menetapkan standar pelayanan yang diberlakukan dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Pamekasan Nomor W13-A29/112/HK.05/1/2018 tentang

Standar Pelayanan pada Pengadilan Agama Pamekasan.

Standar pelayanan tersebut telah dimaklumatkan bahwa Pengadilan Agama

Pamekasan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan dan untuk melaksanakan standar pelayanan tersebut sesuai dengan SOP

tentang standar pelayanan. SOP dan Standar pelayanan tersebut telah direvieu,

sehingga standar pelayanan telah sesuai dengan layanan yang terdapat pada

Pengadilan Agama Pamekasan.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu satker yang bertekad

memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya telah mensosialisasikan

pelayanan prima bagi seluruh pegawai dan telah memberikan reward bagi pegawai

yang memberikan layanan yang paling prima dan diberikan punishment bagi yang

tidak disiplin dengan cara memotong tunjangan Remunerasinya 1% setiap kali

terlambat dan cepat pulang.

Pengadilan Agama Pamekasan dalam pemberian layanan telah menerapkan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan antrian, sehingga

masyarakat penerima layanan dilayani sesuai dengan nomor antrian yang telah

diambilnya.
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Selain dari itu, Pengadilan Agama Pamekasan dalam memberikan layanan

adalah berdasarkan SOP yang telah ditetapkan pada masing-masing layanan dan

dalam ruangan pelayanan tersebut dibuat maklumat pelayanan dan kompensasi

pelayanan apabila pemberian layanan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai satker yang mempunyai tekad untuk

memperbaiki pelayannya dari hari ke hari, telah melakukan survei tentang

bagaimana tanggapan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Pengadilan

Agama Pamekasan. Survei tersebut dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan

kepada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor W13-

A29/137/HM.02.1/SK/1/2021 tanggal 04 Januari 2021.

Hasil dari survei atas kepuasan masyarakat tersebut telah dipublikasikan

melalui Website Pengadilan Agama Pamekasan. Selain dari itu, hasil survei

terhadap kepuasan masyarakat pencari keadilan telah dibahas dalam rapat dengan

semua pegawai Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencari jalan keluar bagi

unsur yang perlu perbaikan dari sembilan unsur tersebut. Dalam hal untuk

meningkatkan pelayanan kepuasan kepada masyarakat Pengadilan Agama

Pamekasan menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
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BAB III

PENUTUP

Berdasarkan proses pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama

Pamekasan pada enam area pengungkit yang telah diuraikan di atas, kami menyampaikan

bahwa pembangunan Zona Integritas telah berhasil dilaksanakan pada enam area. Proses

pembangunan dimulai dari penerapan manajemen perubahan yang merupakan salah satu

indikator keberhasilannya adalah telah terjadi perubahan pola pikir dan telah tumbuh

kembangnya budaya kerja dikalangan seluruh pegawai Pengadilan Agama Pamekasan.

Perubahan pola pikir terlihat dari yang selama ini dilayani telah memberikan

koreksi atas pelayanan yang diberikan. Semangat untuk mendapatkan koreksi terlihat

dengan adanya kotak saran yang dilengkapi dengan menyediakan alat tulis. Selain dari itu,

budaya kerja telah tumbuh, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya

berpedoman pada jam kerja, tetapi juga memperhatikan apakah pekerjaan yang dibebankan

kepadanya telah selesai, terlebih lagi beban kerja pada Pengadilan Agama Pamekasan,

khususnya dalam penangan perkara sangat tidak seimbang antara beban kerja dengan

jumlah hakim yang ada.

Kalau dilihat enam pengungkit dalam proses pembangun Zona Integritas, maka yang

paling diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan. Dalam peningkatan kualitas

pelayanan, Pengadilan Agama Pamekasan dari waktu ke waktu berupaya meningkatkan

kualitas pelayanan, penyediaan fasilitas atau pelayanan dalam memberikan produk,

sehingga yang selama ini putusan baru dapat diterima setelah satu atau dua minggu,

sekarang sudah dapat diterima pada hari dan tanggal diputusnyaperkara.

Terakhir kami berharap dengan usaha kami yang tetap akan memperbaiki dari

waktu ke waktu semoga keinginan untuk meraih peredikat yang berhasil membangun

satker yang bebas dari korupsi dapat terwujud.
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