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Reformasi birokrasi kini menjadi kebutuhan bagi para aparatur 

pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, 

namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan 

reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana 

masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. 

Itulah makna yang sebenarnya dari Revokusi Mental di bidang aparatur. 

Namun demikian, perubahan itu harus  tetap terukur, harus selalu 

dapat direcanakan arah perubahan itu sendiri. Setiap perubahan harus dapat diikuti 

agar kita dapat mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan 

prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. 

Laporan reformasi birokrasi ini dibuat untuk memenuhi surat Direktur 

Jenderal       Badah       Peradilan       Agama       Mahkamah       Agung      Nomor 

: 0720/DjA/OT.01.2/02/2017  dan  surat  Wakil  Ketua  Pengadilan Tinggi  Agama 

Surabaya   nomor   W13-A/0848/OT.01.2/2/2017   tanggal   27   Pebuari   2017, 

sekaligus sebagai media komunikasi dan akuntabilitas pelaksanaan reformasi 

birokrasi pada Pengadilan Agama Jombang dalam menjalankan tupoksinya. 

Dengan alasan itulah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mengamanatkan agar disusun 

suatu road map reformasi birokrasi Pengadilan Agama Jombang setiap lima 

tahunan. Road map ini tentunya akan membimbing kita agar perubahan yang 

diharapkan agar birokrasi yang lebih baik lagi dapat terwujud. Dengan road map ini 

kita bersama dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi 

birokrasi baik di tingkat nasional maupun di masing-masing pemerintah daerah. 

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan 

melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor  11  Tahun  2015,  dalam  proses  penyusunannya  telah  

memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah), nawa cita, masukan dari para pakar, pemerhati masalah 

birokrasi, para praktisi yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga dan 

pemerintah daerah serta tentu saja telah memperhatikan berbagai capaian 

perkembangan reformasi birokrasi birokrasi pada periode 2010 – 2014. 



 

Jombang, 31 Mei 2018 
Ketua Pengadilan Agama Jombang 

 
 
 
 

Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H. 
NIP. 196606021992031003 

 

 

Disisi lain, kita bersama juga menyadari, bahwa pelaksanaan reformasi 

birokrasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk 

itulah kita perlu mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi  ini 

bersama-sama. Kita sudah memiliki peraturan dan kebijakan tentang reformasi 

birokrasi, namun pelaksanaannya masih banyak yang belum sesuai dengan harapan. 

Itulah yang harus kita perbaiki bersama. 

Akhirnya kami berharap Laporan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama 

Jombang tahun 2017 ini disajikan dengan harapan semoga semua pihak yang 

berkepentingan berkenan memberikan kritik dan rekomendasinya bagi optimalisasi 

pencapaian Visi Pengadilan Agama Jombang : 

  

”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA JOMBANG YANG AGUNG” 
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PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 

 
A. PENDAHULUAN 

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan atau 

perubahan mendasar terhadap system penyelenggara pemerintahan terutama 

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organization), ketatalaksanaan (business 

process) dan sumber daya manusia (aparatur). Pengadilan Agama Jombang 

merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus 

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang 

yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) sebagai langkah strategis untuk 

membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 

dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 

infomasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut 

birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika 

tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perlu diambil langkah- langkah yang 

bersifat dasar, komperehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini 

merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan. 

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan  

Agama  sebagai  penyempurnaan  kedua  dari  Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di  tingkat  pertama  

antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dibidang  : perkawinan,  waris,  
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wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan ekonomi syari’ah. Dengan 

adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa 

terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu 

dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun 

sarana dan prasarana. 

 

B. DASAR HUKUM 

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional 

Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut : 

1) Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   1999, tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 

3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009; 

4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  

033/KMA/SK/III/2011 Tanggal  01 Maret 2011, tentang Pembentukan Tim 

Pembaruan Peradilan; 

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

6) Keputusan   Ketua   Mahkamah   Agung   Repubik   Indonesia  Nomor  

071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia; 

7) Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 11 Tahun 2015, tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019; 

8) Keputusan   Ketua   Mahkamah   Agung   Nomor 43/KMA/SK/III/2013 

tentang Penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi; 

9) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
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4B/SEK/SK/II/2017, tentang Pembentukan Reformasi Birokrasi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia; 

10) Surat  Keputusan  Kepada  Badan  Pengawasan  Mahkamah  Agung  RI 

Nomro: 05/BP/SK/II/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

 

C. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi 

birokrasi Pengadilan Agama Jombang sudah beranjak ke tahapan Instansi yang 

berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan sudah beranjak pada tatanan 

instansi yang dinamis. 

 
Gambar 1. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

 

Reformasi Birokrasi berbasis kinerja di Pengadilan Agama Jombang 

ditandai dengan beberapa hal, antara lain sebagai berikut : 

1) Penyelenggaraan Instansi dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip 

efektif, efisien, dan ekonomis; 

2) Kinerja   Instansi   difokuskan   pada   upaya   untuk   mewujudkan 

outcomes (hasil); 

3) Instansi menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan   

penerapan  sistem berbasis elektronik seperti SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara) dan Antrian Sidang otomatis untuk memudahkan 

pengelolaan data perkara; 

4) Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja 

unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi 
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secara keseluruhan. Setiap instansi, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja 

lembaga secara keseluruhan. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi 

birokrasi : 

1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

2) Birokrasi yang efektif dan efisien 

3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan 

(road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola 

reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah 

melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi 

pemerintahan.
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PENCAPAIAN DAN ISU STRATEGIS 
 

A. KEMAJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

Kemajuan Pelaksanaan Perubahan di Pengadilan Agama Jombang dapat 

dibuktikan diantaranya dengan adanya pembentukan Tim Reformasi Birokrasi 

oleh Ketua Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua       

Pengadilan Agama Jombang Nomor : W13-A13/1087/OT.00/SK/III/2017 

Tanggal 1 Maret 2017.  

Reformasi Birokrasi di berpedoman Visi Pengadilan Agama Jombang 

mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak 

kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : “Terwujudnya Pengadilan Agama 

Jombang Yang Agung“.  

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya pengadilan yang 

modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum 

dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jombang 

menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang 

berada di Pengadilan Agama Jombang; 

b) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 

c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengembangan Reformasi 

Birokrasi mengarah pada dua disain organisasi, yaitu: 

a) Organisasi berbasis kinerja (performance based organization). Ditargetkan 

bisa tercapai dan mapan pada tahun 2019; 

b) Oganisasi berbasis pengetahuan (knowledge based organization). Ditargetkan 

bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035; 

Pengembangan dua disain organisasi tersebut, dapatlah dianggap 

sebagai perwujutan organisasi berbasis kinerja akan menjadi fondasi untuk 

Pengadilan Agama Jombang berkembang menjadi organisasi yang berorientasi 

pada pengembangan pengetahuan dan keahlian. Syarat yang harus dipenuhi 

agar Pengadilan Agama Jombang dapat berhasil dengan dua disain organisasi 

ini, adalah perlunya pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. 
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Pemanfaatan teknologi informasi ini penting untuk memastikan adanya 

komunikasi terpadu dan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) 

yang kuat. Pembaruan organisasi Badan Peradilan ke depan diharapkan menuju 

:  

1) Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) 

Organisasi berbasis kinerja adalah sebuah inisiatif untuk mendorong 

Pengadilan Agama Jombang menjadi organisasi berbasis kinerja, maka:  

a. Perlu pemisahan yang jelas antara urusan teknis dan non-teknis; 

b. Perlu dipastikan kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab dan 

kewenangan, serta garis komando/pelaporan; 

c. Pengembangan  disain dan implementasi penilaian kinerja organisasi 

dan penilaian kinerja individu haruslah menjadi prioritas utama; 

d. Perlu dipastikan semua aparatur peradilan memiliki ketrampilan untuk 

melakukan penilaian kinerja; 

2) Organisasi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Organization) 

Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi 

sangat membantu manusia, namun di sisi lain juga memunculkan 

varian/jenis-jenis atau modus-modus pelanggaran atau kejahatan baru yang 

kemudian menjadi kasus-kasus/perkara perkara jenis baru bagi pengadilan. 

Sebagai konsekuensinya harus ditemukan cara-cara kerja baru untuk 

menyikapi perkembangan tersebut.  

Hal ini merupakan tantangan sendiri baik bagi para hakim sebagai 

pemutus perkara maupun bagi para tenaga pendukung dan administratif. 

Hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup 

untuk memahami perkara-perkara tersebut, untuk bisa memutus dengan 

seadil-adilnya. Para tenaga pendukung dan administratif dituntut untuk 

melahirkan cara-cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien.  Pada 

prakteknya, pengetahuan atau ketrampilan untuk memutus perkara-perkara 

yang merupakan varian baru dari kejahatan akibat perkembangan teknologi 

atau pengetahuan baru sudah dimiliki oleh beberapa Hakim.  
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3) Sistem Pengelolaan Organisasi  

Mengingat struktur dan demografi keberadaan Pengadilan Agama 

mempunyai kewenangan relative sebagaimana yuridiksi mengadili di 

wilayah hukumnya yang terdiri dari 21 Kecamatan yang terdiri dari  304 

Desa/Kelurahan. Adapun wilayahnya beserta kecamatan yang ada di 

wilayah Jombang antara lain sebagai berikut : 

No. Kecamatan No. Kecamatan 
1 Jombang 11 Ploso 
2 Diwek 12 Kabuh 
3 Gudo 13 Mojoagung 
4 Perak 14 Kesamben 
5 Tembelang 15 Peterongan 
6 Megaluh 16 Jogoroto 
7 Bandarkedungmulyo 17 Sumobito 
8 Plandaan 18 Mojowarno 
9 Kudu 19 Ngoro 
10 Ngusikan 20 Bareng 
  21 Wonosalam 

 

Tabel 2.1. Wilayah Geografis Pengadilan Agama Jombang 

 

Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi, ditentukan 

oleh beberapa hal : 

 Kejelasan proses kerja dan standar prosedur operasional (SOP = Standard 

Operasional Procedure) untuk setiap proses kerja; 

 Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja 

dari setiap posisi; 

 Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi 

untuk mengambil Keputusan; 

 Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan 

tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 

 Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi yang 

terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected); 
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 Profesionalitas personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab utama harus memiliki ketrampilan menggunakan sistem-

sistem yang dibangun.  

Dengan adanya area perubahan tersebut di atas secara bertahap akan 

mengarahkan pada perubahan yang menyangkut sikap mental dan perubahan 

struktur organisasi Badan-badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung termasuk Pengadilan Agama Jombang seperti pemisahan Panitera dan 

Sekretaris pada Peradila Tingkat Banding dan Pertama. Beberapa sistem 

pengeloalaan organisasi dengan Teknologi Informasi yang terpadu (IT) 

merupakan sarana dukungan untuk tercapainya Transparansi Pengelolaan 

Putusan   aupun   pengelolaan   organisasi   yang   modern,   yang   didukung 

Profesionalitas  Sumber  Daya  Manusia  dengan  Perubahan  Sikap  Mental 

Aparatur Pengadilan. 

 

B. TANTANGAN PERMASALAHAN 

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2014 - 2019 masih 

menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus 

menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus  

diperbaiki  melalui  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a) Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih 

berorientasi pada kepuasan para pencari dan pengguna pengadilan; 

b) Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi; 

c) Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru: 

profesional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); 

d) Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik; 

e) Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan 

memanfaatkan teknologi informasi; 

f) Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi; 

g) Adanya tumpang tindih tugas, pokok dan fungsi antar posisi; 
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ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 
 

A. ARAH KEBIJAKAN KERJA 2015 – 2019 

Arah kebijakan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2015-2019 mengacu 

pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam 

beberapa Arahan Reformasi Birokrasi ada 8 (delapan) sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan Revolusi Mental 

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif 

yang ditunjukan dan dipraktikkan oleh para pegawai. Perilaku ini 

mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perubahan mental 

model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya 

kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan 

akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mengikuti 

prioritas nasional area mental aparatur adalah : 

 Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; 

 Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya 

perubahan pikir; 

Langkah melakukan revolusi mental birokasi harus dilakukan 

dengan strategi yang tepat, konsisten, bertahap dan komprehensif melalui 

instrumen yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan, yaitu : 

 Penerapan sistem Manajemen SDM Aparatur yang berbasis Sistem 

Informasi 

 Penguatan kepemimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan; 

 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk administrasi 

perkara dan administrasi umum; 

 Transparansi pengelolaan pelayanan publik untuk pelayanan perkara; 

 Penguatan fungsi pengawasan oleh Hakim HAWASBID; 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Penerapan sistem manajemen pelayanan publik yang baik pada 

masyarakat agar lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, 

jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas 
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pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem 

manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan 

profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas 

pelayanan. Hasil yang diharapkan dari area pelayanan publik antara lain: 

 Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 

pelayanan publik; 

 Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan 

masyarakat; 

 Meningkatnya profesionalisme aparatur; 

3. Penguatan Sistem Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur 

Perubahan  dalam  pengelolaan  SDM  harus  selalu  dilakukan 

untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan 

pegawai yang profesional. Sumber daya manusia aparatur merupakan aset 

utama yang akan menghantarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi. Struktur,anggaran, sarana dan 

prasarana yang tersedia tidak akan optimal pemanfaatannya tanpa didukung 

SDM yang kompeten. Reformasi Birokrasi menuntut jajaran di Pengadilan 

Agama Jombang untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara efektif 

dan efisien guna pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu instrumen 

yang mampu membentuk dan  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  

efektif  dan  efisien  adalah sistem penegakan disiplin yang implementatif 

serta diklat. 

4. Penguatan Akuntabilitas 

Kemampuan semua aparatur di Pengadilan Agama Jombang untuk 

mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya 

bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. 

Diperlukan   pembangunan/pengembangan   teknologi   informasi dalam 

manajemen kinerja. Program penguatan akuntabilitas kinerja dengan hasil 

yang diharapkan berupa meningkatnya kualitas penerapan sistem 

akuntabilitas keuangan dan kinerja pelayanan perkara yang terintegrasi 

dengan ukuran keberhasilan : 

 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terintegrasi dengan Sistem 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

 Rencana Strategis (RENSTRA) yang terintegrasi dengan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang terintegrasi dengan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

 Perjanjian Kinerja (PK) yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang terintegrasi dengan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

 

5. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya 

perilaku negatif aparatur adalah perubahan peraturan perundang-undangan 

yang tidak diikuti pengetahuan oleh para Hakim dan Pegawai, karena itu, 

perlu dilakukan sosialisasi terhadap sistem peraturan perundang-undangan 

terbaru yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 

6. Penguatan Kelembagaan 

Kelembagaan  pemerintah  dipandang  belum  berjalan  secara  

efektif  dan  efisien, sehingga terdapat aturan PERMA 07 Tahun 2015 yng 

mengubah tata organisasi di Pengadilan Agama Jombang. 

7. Penguatan Tatalaksana 

Kejelasan pelaksanaan bisnis proses di Pengadilan Agama Jombang 

yang kurang dipahami masyrakat juga sering menjadi kendala 

penyelenggaraan pelayanan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan 

secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak 

terdapat sistem tatalaksana yang baik, karena itu, perubahan pada sistem 

tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk 

mengubah mental aparatur. 

8. Penguatan Pengawasan 

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu 

penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem 
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pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif 

lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi 

sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus  

pula  diarahkan  melalui  perubahan  atau  penguatan  sistem pengawasan 

oleh Hakim Pengawas Bidang Internal, Hakim Pengawas Bidang 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Badan Pengawas (BAWAS MA 

RI). 

 

B. SASARAN REFORMASI BIROKRASI 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam 

RPJMN tahun 2015- 2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi 

Terwujudnya Badan Pengadilan Agama Jombang Yang Agung, maka 

Pengadilan Agama Jombang menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :  

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

b. Terwujudnya peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

c. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan 

Terpinggirka;  

d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

 

C. UKURAN KEBERHASILAN 

Ukuran melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran Reformasi 

Birikrasi telah ditetapkan ukuran keberhasilan dengan indikator-indikator 

sebagai berikut : 

No. 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

1 Terwujudnya 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

transparan 

dan akuntabel 

a 

Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

90 84,76 94,18 

b 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

85 72,77 85,61 

c Persentase 35 32,28 92,22 



  BAB 3 

13 
 

penurunan sisa 

perkara 

d 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum : 
100 99,55 99,55 

* Banding 

* Kasasi 

      * PK 
   

e Index responden 

pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan peradilan 

95 80,58 84,82 

2 Terwujudnya 

peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a 

Persentase isi 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

100 99,75 98,86 

b 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

5 0,89 17,80 

c 

Persentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan 

Banding, Kasasi 

dan PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

100 83,33 83,33 

d 

Persentase putusan 

yang menarik 

perhatian 

masyarakat 

100 100 100 
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(ekonomi syariah) 

yang dapat diakses 

secara online 

dalam waktu 1 hari 

setelah diputus 

3 Terwujudnya 

peningkatan 

akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a 

Persentase Perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan 

100 100 100 

b 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

di luar gedung 

Pengadilan 

0 0 0 

c 

Persentase perkara 

permohonan 

(voluntair) 

identitas hukum 

0 0 0 

    

d 

Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100 100 100 

4 

Terwujudnya 

peningkatan 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

ditindak lanjuti 

(dieksekusi) 

100 83 83 

 

 

D. AREA PERUBAHAN 

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana 
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disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan- 

perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan 

kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi 

birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah : 

a. Mental Aparatur 

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif 

yang ditunjukkan   dan   dipraktikkan   oleh   para   Hakim dan Pegawai.   

Perilaku   ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. 

b. Pengawasan 

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu 

penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem 

pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif 

lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi 

sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus  

pula  diarahkan  melalui  perubahan  atau  penguatan sistem pengawasan. 

c. Akuntabilitas 

Kemampuan seluruh jajaran di Pengadilan Agama Jombang untuk 

mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi 

kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. 

d. Kelembagaan 

Kelembagaan Pengadidilan Agama Jombang yang berubah sehingga 

akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan 

pengambilan keputusan. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan 

akan dapat    mendorong terciptanya budaya/perilaku   yang   lebih   

kondusif   dalam   upaya   mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. 

e. Tatalaksana 

Kejelasan  bisnis proses  dalam  dalam Pengadilan Agama Jombang 

juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan pada 

sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk 

mengubah mental aparatur. 

f. SDM Aparatur 
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Perilaku Hakim Dan Pegawai sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan 

sistem manajemen   SDM-nya   dan   bagaimana   Sistem   Manajemen   

SDM diterapkan secara teratur. Perubahan dalam pengelolaan SDM harus 

selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu 

menghasilkan pegawai yang profesional. 

g. Peraturan Perundang-undangan 

Perlunya sosialisasi apabila ada perubahan undang-undang yang 

baru. Perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan 

yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 

h. Pelayanan Publik 

Penerapan  sistem  manajemen  pelayanan  belum sepenuhnya 

mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, 

murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau  serta  

menjaga  profesionalisme  para  petugas  pelayanan. Perubahan sistem 

manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan 

profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas 

pelayanan. 
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STRATEGI PELAKSANAAN DAN PROGRAM 

REFORMASI BIROKRASI 
 

A. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam 

RPJMN tahun 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi  Terwujudnya 

Badan Pengadilan Agama Jombang Yang Agung, maka PEngadilan Agama 

Jombang menetapkan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

b. Terwujudnya peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

c. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan 

Terpinggirkan; 

d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

Dengan Indikator Kinerja P e n gad i l a n Agama Jombang di tahun ini 

adalah sebagai berikut : 

 

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

1. Proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

Persentase penurunan sisa 

perkara 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

Persentase index responden 

pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 
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2. Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

1. Terwujudnya 

peningkatan 

efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

  

  

  

  

  

Persentase isi putusan yang 

diterima oleh para pihak tepat 

waktu 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi 

dan PK yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 

Persentase putusan yang 

menarik perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak diputus 

3. Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

1. 

  

  

  

 

Terwujudnya 

peningkatan Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat miskin 

dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan 

Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar gedung 

pengadilan 

Persentase perkara permohonan 

(Voluntair) identitas hukum 

Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posyankum) 

4. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

1. 

  

  

  

Terwujudnya 

peningkatan 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindak lanjuti 

(dieksekusi) 
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B. PROGRAM-PROGRAM 

Beberapa Program pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama 

Jombang Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

1. Program Reformasi Birokrasi yang berfokus pada penataan organisasi, 

perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan 

sistem remunerasi dan manajemen dukungan teknologi dan informasi;  

2. Pembentukan kelompok-kelompok Kerja (Pokja) Pembaruan Peradilan yang 

dibentuk khusus untuk mempercepat implementasi agenda prioritas 

pembaruan peradilan; 

3. Terkikisnya tumpukan perkara, dari tahun 2017 dimana terdapat tunggakan 

perkara yang blm selesai di akhir tahun sejumlah 428 Perkara,;  

4. Upaya meningkatkan kualitas hakim dan aparatur peradilan, melalui 

pembangunan Pusat Pendidikan di Megamendung, Jawa Barat dan 

pembenahan kurikulum serta pengembangan kualifikasi pengajar;  

5. Perbaikan sistem rekrutmen calon hakim dan perbaikan seleksi ketua 

pengadilan;  

6. Mendorong keterbukaan informasi  melalui  Surat  Keputusan  Ketua  

Mahkamah  Agung  No.  144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan;  

7. Penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan 

Komisi Yudisial; 
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PROGRAM QUIICK WINS 
 

A. PROGRAM-PROGRAM 

Beberapa Program unggulan (Quick Wins) Pengadilan Agama Jombang 

Tahun 2017 adalah : 

a. Transparansi putusan dengan sarana Direktori Putusan; 

b. Pengembangan  Teknologi Informasi dalam hal website dan antrian 

sidang; 

c. Pengelolaan data perkara melalui aplikasi online SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara); 

d. Pengelolaan PNBP secara online dengan SIMPHONI dan SIMARI; 

e. Pengelolaan Pegawai secara online dengan aplikasi SIKEP dan SIMPEG; 

f. Kode etik hakim dangan pelatihan; 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan pegawai 

dan masyarakat dengan pelayanan perkara satu atap; 

h. Manajemen   SDM,   khususnya   analisa   pekerjaan,   evaluasi   

pekerjaan   dan   sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah 

tunjangan kinerja); 

Kedelapan   (Quick   Wins)   tersebut   merupakan   program   unggulan   

yang   menjadi   target terlaksananya Road Map Pengadilan Agama Jombang 

2015 – 2019 dalam rangka mewujudkan tatanan perubahan sikap mental sumber 

daya manusia menjadi sember daya manusia yang profesional dan mempunyai 

integritas yang tinggi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi, birokrasi 

yang efektif dan efisien, e-government, dalam rangka mewujudkan birokrasi 

yang bersih dan akukntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan 

publik yangt berkualitas. 
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RENCANA REFORMASI BIROKRASI 
 

A. PROGRAM, KEGIATAN, HASIL YANG DIHARAPKAN 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

Hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan, kegiatan  Reformasi 

Birokrasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 
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Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 

Lingkup Program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

(AREA 1) 

 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak Yang 

Terkait 

Meningkatnya 

kepuasan 

masyarakat atas 

pelayanan Pegawai 

di Pengadilan 

Agama Jombang 

Survey Kepuasan Masyarakat Perumusan        kebijakan        untuk        mendorong 

pengembangan budaya kerja positif 

Mahkamah Agung 

RI 

Indeks Integritas Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

 Pengembangan   kepemimpinan   untuk   perubahan dalam 

birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, 

berkomitmen tinggi, dan transformatif 

Pengadilan 

Agama Se- 

Indonesia 

 Penerapan    Sistem    Integritas    Nasional    melalui internalisasi 

nilai-nilai integritas, penegakan kode etik dan kode perilaku,  

penanganan konflik kepentingan, pengelolaan laporan   kekayaan   

pegawai,   sistem whistleblowing, penanganan gratifikasi, dan 

transparansi 

Kementerian 

PAN dan RB 
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Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 

Lingkup Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

(AREA 2) 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak Yang 

Terkait 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

di Pengadilan 

Agama Jombang 

a. Survey Kepuasan 

Masyarakat 

 Menyusun kebijakan tentang survey kepuasan 

masyarakat 

Mahkamah Agung RI 

 Mendorong pelaksanaan kebijakan survey 

kepuasan masyarakat 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

 Melakukan evaluasi atas hasil survey kepuasan 

masyarakat 

Masyarakat 

Pencari Keadilan 

b. Jumlah Inovasi Pelayanan  Penyusunan kebijakan tentang inovasi pelayanan 

publik 

Advokad 

 Optimalisasi penggunaan antrian sidang otomatis yang di 

tunjang dari data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

Kementerian 

PAN dan RB 

2. Meningkatnya 

Kapasitas 

Manajemen 

Penyelenggaraan 

a. Hasil Evaluasi Kinerja 

Pelayanan Publik 

 Penyusunan kebijakan pelayanan publik kepada 

seluruh Hakim dan Pegawai 

 

 Sosialisasi, bimbingan teknis dan Diklat Di Tempat 

Kerja 
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Pelayanan Publik 

di Pengadilan 

Agama Jombang 

 Penguatan kebijakan untuk mendorong forum 

konsultasi publik dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem 

publikasi informasi proaktif yang dapat diakses 

dengan bahasa yang mudah dipahami dan 

pengembangan website yang berinteraksi dengan 

masyarakat 

 

b. Indeks integritas 

pelayanan publik 

 Pelaksanaan survey indeks integritas pelayanan  

c. Persentase tingkat 

kepatuhan 

pelaksanaan UU 

25/2009 tentang 

Pelayanan Publik 

 Penerapan kebijakan pelayanan publik  

 Penyelarasan kebijakan tentang penilaian 

kepatuhan pelaksanaan UU 25/2009 tentang 

Pelayanan Publik 

 

d. Tindak Lanjut 

Pengaduan Pelayanan 

Publik 

 Perumusan kebijakan tentang penanganan 

pengaduan pelayanan 

 

 Penanganan pengaduan pelayanan  

 Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan  
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 Penguatan kebijakan untuk mendorong penerapan 

manajeman pengaduan berbasis teknologi 

informasi yang efektif pada setiap unit pelayaan 

publik 

 

 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 

Lingkup Program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

(AREA 3) 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak Yang 

Terkait 

Meningkatnya 

profesionalism SDM 

Aparatur 

Pengadilan Agama 

Jombang 

Indeks Profesionalisme  Pengembangan sistem pengukuran Profesionalitas SDM Mahkamah Agung 

RI 

 Penguatan Sistem remunerasi berbasis kinerja Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

 Perumusan dan penetapan kebijakan tentang Pegawai dengan 

Perjanjian kerja 

Kementerian 

PAN dan RB 

 Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional BKN (Badan 

Kepegawaian 

Negara) 
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Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 

Lingkup Program Penguatan Akuntabilitas 

(AREA 4) 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak Yang 

Terkait 

Meningkatnya 

Kinerja Instansi 

Pengadilan Agama 

Jombang 

Akuntabilitas Kinerja Yang 

Baik 

 Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja Mahkamah Agung 

RI 

 Penyelarasan  kebijakan  perencanaan,  penganggaran, dan 

pelaporan kinerja 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

 Pelaksanaan  pelaporan  kinerja  instansi  pemerintah secara 

terbuka 

Kementerian 

PAN dan RB 

 Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem reward 

and punishment dalam penerapan manajemen kinerja nasional 

Kementrian 

Keuangan 
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 Penerapan    sistem    akuntabilitas    kinerja    instansi 

pemerintah berbasis Teknologi Informasi 

BPKP 

 Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja  

 Perumusan kebijakan mengenai pengukuran kinerja individu 

yang terkait dengan kinerja organisasi 

 

 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 

Lingkup Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 

(AREA 5) 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak Yang 

Terkait 

Meningkatnya 

kualitas peraturan 

perundang-undangan 

yang di sosialisasikan 

Pengadilan Agama 

Jombang 

Nilai Indeks Reformasi 

Birokrasi  Baik 

 Penguatan kebijakan untuk mendorong sosialisasi adanya 

perundang-undangan yang baru kepada Hkim, Pegawai dan Para 

Pencari Keadilan 

Mahkamah Agung 

RI 

 Penguatan kebijakan untuk mendorong pengembangan website 

yang berinteraksi dengan masyarakat dan sosialisasi berperkara 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

 Penguatan kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas 

kebijakan publik 

Kementerian 

PAN dan RB 
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Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 

Lingkup Program Penguatan Kelembagaan 

(AREA 6) 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak Yang 

Terkait 

Terwujudnya 

Kelembagaan yang 

Kuat ukuran, tepat 

fungsi, sehingga 

mampu mendorong 

upaya perwujudan 

Kelembagaan Yang tepat 

fungsi 

 Audit Kelembagaan Mahkamah Agung 

RI 

 Evaluasi Kelembagaan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

 Penataan Kelembagaan Kementerian 

PAN dan RB 
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tata hukum yang baik 

pada Pengadilan 

Agama Jombang 

 Penyempurnaan desain kelembagaan  

 Penyempurnaan Instrumen Evaluasi Kelembagaan  

 Penyusunan Instrumen Audit Kelembagaan  

 

 

 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 

Lingkup Program Penguatan Tata Laksana 

(AREA 7) 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak Yang 

Terkait 

Terwujudnya 

Ketatalaksanaan Yang 

Efektif dalam rangka 

mendorong Upaya 

Nilai Indeks Tata Laksana  Penyusunan kebijakan administrasi umum dan administrasi 

perkara 

Mahkamah Agung 

RI 

 Penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses 

bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 
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Perwujudan tata 

laksana yang baik di 

Pengadilan Agama 

Jombang 

 Evaluasi ketatalaksanaan Kementerian 

PAN dan RB 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 

Lingkup Program Penguatan Pengawasan 

(AREA 8) 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak Yang 

Terkait 

Terwujudnya Laporan 

Keuangan yang 

memperoleh 

Opini WTP  Perumusan  dan  penetapan  kebijakan  untuk  mendorong 

sinergi  antara  pengawasan  intern,  pengawasan  ekstern, 

pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum dalam 

Mahkamah Agung 

RI 
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Opini WTP dari BPK pelaksanaan lapoan keuangan 

Meningkatkan 

Manajemen 

Pengawasan dari 

HAWASBID, 

Hakim 

Pengadilan 

Tinggi Agama 

dan BAWAS 

Laporan Hasil Pengawasan  Perumusan Kebijakan yang mendukung upaya-upaya 

pencegahan KKN, gratifikasi dan konflik kepentingan 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

 Merespon segala jenis pengaduan dalam pelayanan 

administrasi umum dan perkara 

BAWAS 
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MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI 

BIROKRASI 
 

A. ORGANISASI 

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka 

perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang 

diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh 

rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah 

ditentukan. Sebagaimana telah diterapkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi 

pada periode 2014-2019, maka organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri 

dari anggota tim RB dan Ketua SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan 

Mutu), yang bertugas sebagai : 

1. Merumuskan Road Map reformasi birokrasi pemerintah daerah; 

2. Merumuskan quick wins; 

3. Merancang rencana manajemen perubahan; 

4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins; 

5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam 

6. Road Map; 

7. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 

8. Melakukan   monitoring   dan   evaluasi   secara   berkala,   melakukan 

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan 

selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders. 

9. Menjadi agen perubahan. 

 

B. MONITORING DAN EVALUASI 

1. Monitoring 

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam 

tingkatan lingkup internal, dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan 

Mahkamah Agung RI. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar 

rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat 

berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah 
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ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat 

langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, 

sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah 

ditentukan. Pada  lingkup  Pengadilan Agama Jombang,  monitoring  dapat  

dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: 

a. Pertemuan   rutin   dengan   pimpinan   untuk membahas  kemajuan,  

hambatan  yang  dihadapi,  dan  penyesuaian yang perlu    dilakukan    

untuk    merespon    permasalahan    atau perkembangan  lingkungan  

strategis.   

Pertemuan  ini  penting mengingat reformasi birokrasi harus terus 

dimonitor oleh masing- masing pimpinan untuk menjaga 

keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan 

pada unit/satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk 

membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan  penyesuaian 

yang perlu dilakukan untuk respon permasalahan atau perkembangan 

lingkungan strategis; 

b. Pertemuan  dengan  pimpinan  untuk  merespon permasalahan yang 

harus cepat diselesaikan; 

c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; 

d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana 

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; 

e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Pengadilan Tinggi; 

2. Evaluasi 

Evaluasi   terhadap   pelaksanaan   reformasi   birokrasi   Pengadilan 

Agama Jombang dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama. Evaluasi dilakukan untuk menilai 

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk 

tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan 

kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit 

kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut: 

a. Evaluasi  semesteran  atau  tahunan  di  tingkat  Pengadilan Agama 
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Jombang  yang dipimpin oleh   HAWASBID   untuk   membahas 

kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang 

perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, 

sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka 

merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan 

secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; 

b. Evaluasi   semesteran   atau   tahunan   di   tingkat   instansi,   yang 

dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; 

c. Evaluasi   semesteran   atau   tahunan   di   tingkat   instansi,   yang 

dipimpin langsung oleh HWASBID Pengadilan Tinggi Agama; 

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dapat diperoleh dari: 

a. Hasil-hasil monitoring; 

b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; 

c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana 

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; 

d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

e. Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Pengadilan Tinggi Agama. 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

5 
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PENUTUP 
 

A. PENUTUP 

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata 

pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi 

pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, 

transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi 

pemerintah di Indonesia. 

 

B. SARAN 

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong 

perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun 

daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara 

keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap 

program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai 

tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik 

dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang 

dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. 

 


