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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan zona Integritas pada hakikatnya merupakan miniatur 

implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja yang bertujuan membangun 

program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja 

birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas, membangun percontohan pada tingkat unit kerja menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Pembangunan Zona Intergritas di Pengadilan Negeri Nabire merujuk pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), yang 

ditindaklanjuti oleh   Mahkamah Agung Republik  Indonesia berdasarkan 

Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 

58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas  dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya. 

Berdasarkan komitmen Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire bersama para 

Hakim Tinggi dan Aparatur Sipil Negara untuk   terlibat    aktif dalam pelaksanaan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang 

sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap 

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

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan dan 

meningkatkan hospitality (senyum, sapa, salam) dalam upaya meningkatkan 

pelayanan publik dengan menciptakan program/kegiatan/ inovasi yang menyentuh 

masyarakat, yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga peradilan 

sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir untuk 

masyarakat. 
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Permasalahan dan hambatan yang selama ini mengakibatkan sistem 

penyelenggaraan tugas peradilan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan 

dengan baik yang berimplikasi pada ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga 

peradilan khususnya Pengadilan Negeri Nabire sebagai kawal depan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dalam mengemban tugas pemerintahan dalam 

pembangunan nasional khususnya di bidang peradilan, harus ditata ulang atau 

diperharui dengan pencanangan zona integritas sebagai upaya untuk mengakselerasi 

tercapainya tujuan dari Reformasi Birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas organisasi, instansi yang bersih bebas korupsi dan wilayah birokrasi 

bersih dan melayani, dengan menyebarluaskan informasi melalui media informasi 

yang terjangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan 

zona integritas dimaksud. 

Proses pembangunan zona integritas melalui strategi yang bersifat mendasar, 

komprehensif, dan sistematik, yang telah ditetapkan yang merupakan cara-cara efektif 

untuk mencapai sasaran yang diinginkan, meliputi tahap perumusan strategi, 

implementasi strategi dan evaluasi strategi sehingga tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, yang dilakukan secara bertahap 

dan berkelanjutan, yang merupakan aksi nyata dari strategi Pengadilan Negeri Nabire 

dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), 

dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan terus menerus komitmen pimpinan dan jajarannya dalam 

membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, 

2. Kemudahan pelayanan menuju pelayanan yang prima. 

3. Menciptakan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat 

4. Monitoring dan evaluasi secara terus menerus 

5. Manajemen media. 

Berdasarkan strategi yang ditetapkan, maka tujuan Zona Integritas segera dapat 

diwujudkan sehingga WBK dan WBBM dapat dicapai. 
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B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-20125 dan Jangka 

Mennegah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 122); 

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi; 

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 
 

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

Birokrasi 2010 – 2025; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012- 

2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; dan 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Reformasi 

Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBK/WBBM). 

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya. 
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C. Tahap – Tahap Pembangunan Zona Integritas 

Tahap – tahap pembangunan zona integritas berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 

2019 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), dan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap pertama adalah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, yang 

merupakan deklarasi/pernyataan dari pimpinan Pengadilan Negeri Nabire bahwa 

instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan 

Zona Integritas dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 

18 April 2018 dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Nabire dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Hakim, 

seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Negeri Nabire yang 

dilakukan secara serentak, selanjutnya penandatanganan dokumen Pakta 

Integritas dilakukan pada saat pelantikan Hakim, Pejabat Fungsional dan 

Struktural serta Pelantikan CPNS menjadi PNS. 

2. Tahap kedua pembentukan koordinator area pada tanggal 4 Januari 2021 yang 

dilakukan secara demokratis dalam rapat pembentukan Tim Kerja. 

3. Tahap ketiga penetapan strategi yang dipergunakan untuk mencapai keberhasilan 

pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Nabire. 

4. Tahapan keempat adalah proses pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut 

pencanangan yang telah dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire yang 

difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan 
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Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan 

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus 

menerus dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan zona integritas 

dapat dicapai. 

5. Tahap kelima monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan 

Pengadilan Negeri Nabire yang dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

MELALUI ZONA INTEGRITAS 

PADA PENGADILAN NEGERI NABIRE 

 
 

A. Kedudukan Tugas dan Fungsi . 

 
Pengadilan Negeri Nabire selaku salah satu pelaksana kekuasaan 

Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan 

sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 50 

yang menyatakan: 

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. (Pasal 50 

Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang 

telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 

2004, kedua dengan Undang- undang No. 49 Tahun 2009 

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang 

hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 

Ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang 

telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua 

dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009). 

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan 

undang- undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 

Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009). 

 

Pengadilan Negeri Nabire memiliki fungsi sebagai berikut : 
 

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- 

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. 
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2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. 

3. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 

 
B. Aspek Strategis Organisasi. 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri 

Nabire masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk 

meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa 

permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Nabire. 

 

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara 
 

Pengadilan Negeri Nabire selalu berupaya meningkatkan produktifitas 

penyelesaian perkara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya 

para pencari keadilan, salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara 

pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan 

Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. 

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan dalam menyusun Standar Operasional 

Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Nabire adalah maksimal 3 

bulan. Dalam pelaksanaannya kecepatan penyelesaian perkara mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut 

belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat kendala atau permasalahan 

yang kompleks di tiap-tiap pengadilan yang mengakibatkan penyelesaian perkara tidak 

sesuai SOP. 
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Tabel Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

 

Tahun Perkara Jumlah perkara 
yang diselesaikan 

tepat waktu 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan tahun 

berjalan 

Presentase perkara 
yang diselesaikan tepat 

waktu 

2020 Perdata 

Pidana 

99 

1632 

96 

1632 

89% 

100% 

2019 Perdata 

Pidana 

108 

1826 

108 

1826 

100% 

100% 

2018 Perdata 

Pidana 

142 

2617 

142 

2617 

100% 

100% 

*Ket :  

• jumlah perkara perdata tersebut diatas merupakan akumulasi perkara perdata gugatan, 
permohonan, gugatan sederhana; 

• jumlah perkara pidana tersebut diatas merupakan akumulasi perkara pidana biasa, cepat, 
singkat, praperadilan, anak dan lalulintas; 

 
2. Manejemen Penanganan Perkara 

 

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, 

diputus, diminutasi dan diberitahukan kepada pihak. Dalam proses itu diperlukan 

adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan 

kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang 

mendukung hal tersebut adalah: factor substansi aturan, Sumber Daya Manusia, 

sarana dan prasarana, dan Teknologi Informasi. 

Salah satu usaha Pengadilan Negeri Nabire meningkatkan pelayanan 

penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan telah menggunakan template 

putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara, 

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan 

perkara dan tertib administrasi, tetapi pemanfaatan teknologi informasi dalam 

manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya 

keluhan publik tentang Akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk 
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mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja 

Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini 

 

 

3. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan 
 

Penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire cukup 

memuaskan hal tersebut terlihat dari pengajuan upaya hukum yang diajukan terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Nabire,  tetapi Pengadilan Negeri Nabire harus tetap 

melakukan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini 

diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa 

keadilan masyarakat pencari keadilan dan untuk meningkatkan kompetensi 

penyelesaian perkara. 

Jumlah perkara yang mengajukan Banding 
diwilayah Pengadilan Negeri Nabire 

 

Tahun Perkara  Perkara yang 
diterima 

Perkara yang di putus Upaya hukum 

2020 Perdata  
 

Pidana 

99 
 

  1632 

96 
 

1624 

3 
8 

2019 Perdata  
 

  Pidana 

108 
 

  1826 

104 
 

1822 

  4 
   

  4 

2018 Perdata  
 

Pidana 

142 
 

   2617 

134 
 

2610 

8 
 
7 

*Ket :  

• jumlah perkara perdata tersebut diatas merupakan akumulasi perkara perdata gugatan, 
permohonan, gugatan sederhana; 

• jumlah perkara pidana tersebut diatas merupakan akumulasi perkara pidana biasa, cepat, 
singkat, praperadilan, anak dan lalulintas; 

 

 
4. Akses Terhadap Pengadilan 

 

Dalam memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri 

Nabire telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk 

mengakses berbagai informasi melalui website pengadilan hingga putusan pengadilan 

pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi sebagaimana 

diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman 
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pelayanan informasi pengadilan, tetapi pemberian akses informasi tersebut masih 

mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin 

sepenuhnya transparansi di pengadilan Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan 

pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses 

masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha 

dipecahkan oleh Pengadilan Negeri Nabire dan pengadilan negeri di wilayah 

Pengadilan Negeri Nabire, penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah 

satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Nabire dengan tujuan 

memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan. 

 
5. Sumber Daya Manusia. 

 

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak 

akan terlepas dari penguatan Sumber Daya Manusia baik yang terkait dengan teknis 

peradilan maupun non teknis peradilan dan dalam hal penguatan Sumber Daya 

Manusia di bidang teknis peradilan, Pengadilan Negeri Nabire menetapkan kebijakan 

dilakukan pengusulan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi Hakim, 

Panitera pengganti dan bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan 

terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. 

Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia telah dilaksanakan fit and proper test 

untuk pola karir promosi jabatan, tetapi masih dijumpai permasalahan Sumber Daya 

Manusia seperti kurangnnya penguasaan teknologi informasi, masih lemahnya 

pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum 

sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi 

yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya 

cenderung rendah, maka perlunya pemetaan pegawai yang jelas. 

6. Fungsi Pengawasan 
 

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan 

kepercayaan publik kepada pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Nabire berkewajiban 

untuk mengawasi pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera, Sekretaris dan 

Jurusita. Pengadilan Negeri Nabire harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan 

dalam menindaklanjuti laporan di daerah. Hal ini menjadi tantangan yang 
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harus menjadi perhatian dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan. 

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan 

Negeri Nabire mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, 

Perma Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Disiplin Hakim, Perma Nomor : 8 Tahun 2016 

tentang Pengawasan Atasan Langsung dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

B. Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di 

Pengadilan Negeri Nabire. 

1. Potret Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri 

Nabire pada Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. 

Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Nabire telah dimulai sejak 

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. yang merupakan deklarasi/pernyataan 

dari pimpinan Pengadilan Negeri Nabire bahwa instansinya telah siap membangun 

Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Pimpinan 

Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 April 2018 dengan menandatangani 

Dokumen Fakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dan Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri Nabire, Hakim, seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pengadilan Negeri Nabire yang dilakukan secara serentak, selanjutnya 

penandatanganan dokumen Pakta Integritas dilakukan pada saat pelantikan, Hakim, 

Pejabat Fungsional dan Struktural serta Pelantikan CPNS menjadi PNS. 
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Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ternyata ada beberapa hal yang 

telah dicapai, tetapi hasilnya kurang signifikan sebagaimana dalam matrik berikut ini. 

 
 

Potensi Permasalahan 

1 Manajemen 

Penanganan 

Perkara 

1. Memanfaatkan teknologi 

informasi 

2. Menggunakan aplikasi Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) Mahkamah Agung 

3. Menggunakan template putusan 

4. Regulasi Mahkamah Agung 

yang mendukung 

pelaksanaan SIPP 

- Masih 

terdapat 

kelemahan 

akurasi data 

dan etos kerja 

sumber daya 

manusia 

dalam 

memanfaatka 

n SIPP untuk 

penanganan 

perkara 
 

2 Penerimaan 

masyarakat 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Untuk meningkatkan kompetensi 

Penyelesaian perkara, telah 

Dilakukan pengusulan dan telah 

diikuti diklat oleh Hakim dalam 

penanganan perkara. 

Disebabkan 

ketidak puasan 

para pencari 

keadilan terhadap 

hasil putusan di 

Pengadilan Tingkat 

Pertama  
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3 Sumber Daya 

Manusia 

1. Pelatihan bagi Tenaga 

Teknis dan Non teknis di 

Pengadilan 

2. Fit and proper test dalam 

rangka peningkatan 

kompetensi 

3. Pelatihan / asistensi dibidang IT 

 Masih perlunya 

peningkatan 

pemahaman 

terhadap 

kebijakan teknis 

dan non teknis 

peradilan, 

 Pola karir 

yang belum 

sesuai dengan 

kompetensi. 

 Lemahnya 

kemampuan 

penguasaan 

teknologi 

informasi 

 

 

2. Kegiatan dalam Implementasi Pembangunan Zona Integritas Tahap Lanjutan 

 
Harapan Pengadilan Negeri Nabire dalam meraih predikat WBK mendorong 

Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire bersama para Hakim dan Aparatur Sipil Negara 

berkomitmen untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi 

perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir 

(mind set) serta budaya kerja (culture set), memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan hospitality (senyum, sapa, 

salam) dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan program/ 

kegiatan/ inovasi yang menyentuh masyarakat, yaitu program - program/kegiatan/ 

inovasi yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga peradilan sehingga 

masyarakat bisa merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir untuk masyarakat, 

melalui langkah – langkah strategis sebagai berikut :
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a. Pembentukan Tim Kerja sebagai Pelaksana Pembangunan Zona Integritas : 

 
Pembentukan Tim Area Zona Integritas melalui rapat yang dilaksanakan pada 

tanggal 4 Januari 2021, dalam hal mana pemilihan koordinator dan anggota Area 

dilakukan secara demokratis, berikut lampiran SK Tim Kerja : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. 

 
Tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan 

Negeri Nabire yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, 

Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan 

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan 

berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan zona integritas dapat dicapai. 

1. Manajemen Perubahan 
 

Pembangunan Zona Integritas pada Area I tentang Manajemen Perubahan yang 

bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan kosisten mekanisme kerja, pola pikir 
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(mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satker yang dibangun, menjadi 

lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. 

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : 

 
a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota Pengadilan Negeri 

Nabire dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Nabire 

c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi 

terhadap perubahan. 

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan yaitu 

 
1) Tim Kerja 

Tim Kerja adalah Tim Kerja yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan 

melalui program, kegiatan dan inovasi di 6 (enam) Area perubahan (6 komponen 

pengungkit) Tim kerja akan menjadi motor dalam pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM, dengan  kegiatan : 

a. Membentuk Tim Kerja WBK/WBBM dengan tahapan : 

(1) Membuat undangan pembentukan Tim Kkerja WBK/WBBM; 

(2) Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM; 

(3) Menentukan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki kompetensi 

memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan 

tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin; dan 

(4) Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM; 

Evidence 

- Undangan rapat; 

- Dokumen laporan pelaksanaan pembentukan Tim Kerja 

WBK/WBBM; dan 

- Riwayat hidup anggota Tim. 

b. Penentuan anggota Tim Kerja selain pimpinan, dipilih melalui 

prosedur/mekanisme yang jelas, dengan melakukan pemilihan secara 

demokratis ; 

(1) Menentukan target prioritas yang dinilai mudah diraih atau dicapai ditiap 
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komponen perubahan. 

(2) Penentuan target – target prioritas melibatkan seluruh tim kerja. 

(3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap rencana kerja dan 

rencana aksi yang telah dilaksanakan maupun yang belum dapat dicapai. 

(4) Membuat SK Ketua Pengadilan Negeri Nabire tentang rencana 

pembangunan zona integritas. 

Evidence : 
1. Dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas. 

2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan targetprioritas ZI 

3. SK tentang rencana pembangunan ZI dan target prioritas. 

c. Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM disosialisasikan kepada 

seluruh personil maupun masyarakat agat tujuan utama meraih WBK/WBBM 

dapat dicapai dengan kegiatan : 

(1) Sosialisasi kepada pegawai melalui : 

- Pengarahan saat apel pagi dan rapat secara periodik; 

- sosialisasi oleh Pengadilan Negeri Nabire terkait program kegiatan 

dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 

- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja. 

(2) Sosialisasi kepada masyarakat melalui : 

- Website Pengadilan Negeri Nabire. 

- Media social Instagram dan website Pengadilan Negeri Nabire. 

- Media elektronik melalui Nabire Net. 

- Pemasangan spanduk dan benner. 

 
Evidence : 

 

- Capture website/media social 

- Dokumen laporan sosialisasi (foto, absen) 
 
 Monitoring dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM. 

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kegiatan Monev yang dilaksanakan secara 

kontinyu dalam rangka pencapaian target pembangunan ZI pada tiap – tiap 

komponen, melalui kegiatan : 

a. Kegiatan pembangunan ZI sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. 
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b. Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh anggota Tim; 

c. Membuat laporan hasil pelaksanaan masing – masing rencana aksi yang 

telah   dilaksanakan. 

d. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas : 

(1) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi bulanan 

(2) Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan. 

Evidence : 

- Dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja 

WBK/WBBM 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto; 

- Dukumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi bulanan. 

2) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. 

Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi. 

Evidence : 

- Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi untuk 

ditindaklanjuti 

3) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota 

menuju kearah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja di 

Pengadilan Negeri Nabire sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar – 

benar bebas korupsi dan berkinerja baik, melalui : 

a. Pemilihan pimpinan sebagai role model dalam melaksanakan 

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. 

Evidence : 
 

- Pemilihan role model yang dilakukan pemungutan suara 

secara elektronik. 

- Dokumentasi kegiatan kerjasama dan sinergitas, pelayanan 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

- Press release yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Nabire. 

- Absensi pimpinan, Hakim dan pejabat structural 

- Foto – foto Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire sebagai 
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Pembina Upacara. 

b. Agen perubahan yang telah ditetapkan : 

(1) Membuat undangan penetapan agen perubahan 

(2) Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan 

(3) Penentuan agen perubahan harus menjadi contoh bagi pegawai 

lainnya, memiliki kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak pernah 

melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik 

(4) Pengesahan agen perubahan. 

Evidence : 

- Dokumen pemilihan role model 

- Undangan rapat penentuan agen perubahan 

- Dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan 

c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di Lingkungan Pengadilan 

Negeri Nabire. 

(1) Menerapkan budaya kerja. 

(2) Memberikan reward dan punishment 

(3) Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir 

yang hasilnya secara nyata dapat dilihat dari semakin berkembangnya 

kepatuhan pengisian SIPP sehingga perolehan poin Pengadilan 

Negeri Nabire meningkat. Evidence : 

- Screeshoot perkembangan rilis SIPP dari Dirjen Badilum 

- Rekap absensi pegawai Pengadilan Negeri Nabire 

- Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nabire tentang 

pemberian Punishmen kepada pegawai yang melanggar disiplin. 

d. Keterlibatan pimpinan Pengadilan Negeri Nabire, para Hakim dan  seluruh 

staf di Pengadilan Negeri Nabire dalam pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM, melalui strategi : 

(1) Penandatangan pakta integritas setiap melakukan penyumpahan dan 

pelantikan Hakim, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nabire, 

CPNS menjadi PNS. 

(2) Apel pagi dan apel sore 

(3) Olahraga setiap hari jumat 
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Evidence : 

- Dokumen pakta integritas 

- Absensi apel pagi dan apel sore serta foto – foto; 

- Foto – foto kegiatan dalam rangka pembangunan ZI 

2. Penataan Tatalaksana 
 

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas system, proses dan prosedur 

kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM. 

Target yang ingin dicapai pada masing – masing program ini adalah : 

 
a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan 

manajemen pada Pengadilan Negeri Nabire dalam pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM. 

b. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas proses manajemen pada ZI menuju 

WBK/WBBM 

c. Meningkatnya kinerja Pengadilan Negeri Nabire dalam ZI menuju WBK/WBBM 
 
 Indikator yang perlu dilakukan adalah : 

 
1) Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya telah dilakukan. 

(1) Prosedur Operasional Tetap mengacu kepada tugas dan fungsi 

Pengadilan Negeri Nabire. 

(2)  Prosedur Operasional Pengadilan Negeri Nabire telah 

diterapkan. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai

 sesuai SOP dengan pemasangan/informasi tentang alur 

prosedur layanan. 

Evidence : 

- Capture pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan 

- Foto kegiatan layanan. 

(3) Prosedur Operasional Pengadilan Negeri Nabire telah dievaluasi. 

- Melaksanakan evaluasi SOP 

- Membuat laporan hasil evaluasi SOP. 
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Evidence : 

- Dokumen hasil evaluasi serta tindak lanjutnya. 
 

2) E- Office 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya telah dilakukan : 

a. Sistem pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Nabire menggunakan 

teknologi informasi. 

1. System pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Nabire menggunakan 

teknologi informasi . 

(1) System pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Nabire melalui 

aplikasi Sistem informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan 

Monitoring Implementasi SIPP (MIS). 

(2) System pengukuran kinerja individu melalui jurnal harian pada 

aplikasi SIKEP. 

Evidence : 

- Capture kinerja melalui aplikasi SIPP, MIS dan SIKEP 

2. Manajemen SDM menggunakan teknologi informasi. 

Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi SIPP dan 

SIKEP kalau ada aplikasi yang lain 

Evidence 

- Capture manajemen SDM melalui aplikasi SIPP dan SIKEP 

Pelayanan publik menggunakan teknologi informasi 

(1) Menggunakan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat 

menerima layanan. 

(2) Website yang yang memudahkan akses bagi masyarakat 

(3) Instagram 

 

Evidence 

- Capture website, Instagram. 
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3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pengukuran kinerja Pengadilan Negeri 

Nabire, operasional SDM dan pemberian layanan kepada public telah 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Nabire, 

operasional SDM dan pemberian layanan kepada public. 

(1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi secara bulanan 

(2) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi. 

 
Evidence : 

 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dokumen 

monitoring dan evaluasi. 

 

3) Keterbukaan informasi public 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya telah dilakukan ; 

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi public sudah diterapkan di 

Pengadilan Negeri Nabire sesuai peraturan perundang – undangan. 

1. Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten 

yang memadai yang mudah diakses. 

2. Penerapan keterbukaan informasi public dengan televisi yang 

memuat informasi tentang berbagai hal terkait dengan pelayanan 

Pengadilan Negeri Nabire kepada public. 

Evidence : 
 

- Capture anggaran DIPA, biaya perkara, informasi penyelesaian 

perkara, penanganan pengaduan 

- Capture spanduk/banner, website dan instagram 

b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan 

informasi public 
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1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan 

informasi public; 

2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan informasi public. 

Evidence : 

- Undangan rapat, notulen, daftar hadir, dokumen laporan hasil 

monitoring dan evaluasi. 

 
3. Penataan Sistem manajemen SDM 

Penataan system manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan SDM 

profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Nabire menuju 

WBK/WBBM 

Target yang ingin dicapai adalah : 

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada 

Pengadilan Negeri Nabire 

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur 

pada Pengadilan Negeri Nabire menuju WBK/WBBM 

c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Nabire menuju 

WBK/WBBM 

d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan 

Negeri Nabire menuju WBK/WBBM 

e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Negeri 

Nabire menuju WBK/WBBM 

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem manajemen SDM, 

yaitu : 

1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 

a. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu padsa peta jabatan dan 

hasil analisis beban kerja (ABK). 

(1) Melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta 

jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK) 
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(2) Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan 

dengan analisis beban kerja. 

Evidence : 

- Undangan, notulen, daftar hadir dan foto rapat 

- Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan 

dan analisis beban kerja. 

- Surat usulan kebutuhan pegawai 

b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada 

kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. 

Evidence : 

- Dokumen SK penempatan pegawai tidak tetap (honorer) 

- Surat perintah melaksanakan tugas dari Ketua Pengadilan 

Negeri Nabire 

c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai 

(1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai 

(2) Membuat laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai. 

Evidence : 

- Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai. 

2) Pola Mutasi Internal. 

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan 

mutasi pegawai antar jabatan, menetapkan kebijakan untuk proses 

pengusulan mutasi internal untuk disampaikan kepada forum 

Baperjakat. 

Melaksanakan rapat pimpinan dan tim penilai kinerja dalam rangka 

mutasi internal. 

Evidence : 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal/rapat 

pimpinan/Baperjakat. 

- SK mutasi internal. 
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b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah 

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang 

telah ditetapkan. 

Evidence : 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto, rapat mutasi internal 

- SK Mutasi internal 

c. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan 

dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Pengadilan Negeri 

Nabire. 

(1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi 

yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja. 

(2) Membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 

mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. 

Evidence : 

- Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. 

3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 

a. Pengadilan Negeri Nabire melakukan Training Need Analysis untuk 

pengembangan kompetensi. 

Melaksanakan rapat penyusunan analisa kebutuhan diklat/bimtek 

Evidence : 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasiu internal 

- Dokumen analisa kebutuhan diklat/bimtek. 

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai 

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, berdasarkan 

penilaian PKP (Penilaian Kinerja Pegawai) 

Evidence : 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat 

- Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai. 

c. Mengetahui prosentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada 

dengan standar kompetensi untuk masing – masing janatan. 

Melakukan pemetaan prosentase kesenjangan kompetensi pegawai. 
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Evidence : 

- Capture fitur kompetensi pada aplikasi SIKEP 

d. Pegawai di Pengadilan Negeri Nabire telah memperoleh 

kesempatan/hak mengikuti diklat/pengembangan kompetensi. 

Evidence : 

- Bukti mengikuti diklat pegawai dalam pengembangan kompetensi 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan 

kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja. 

Evidence : 

- Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil 

pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja. 

4) Penetapan Kinerja Individu 

a. Telah memiliki system penilaian kinerja individu. 

(1) Menetapkan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada awal tahun. 

(2) Menetapkan kinerja Pengadilan Negeri Nabire pada awal tahun. 

Evidence : 

- Dokumen SKP 

- Dokumen Kinerja 

b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian 

reward. 

Evidence : 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, SK pemberian reward. 

5) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai 

a. Aturan disiplin pegawai diimplementasikan 

b. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin 

c. Penegakan hukuman disiplin 

Evidence : 

- SK KPT tentang ketentuan pakaian dinas 

- Dokumen penerapan disiplin berupa rekap absen 

- Dokumen penegakan disiplin atas pelanggaran aturan disiplin 

6) Sistem Informasi Kepegawaian 
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Telah dibuat pemutakhiran data informasi pegawai secara berkala 

Evidence : 

- Laporan hasil pemutakhiran data pegawai, capture aplikasi SIKEP 
 

4. Penguatan Akuntabilitas 

Target yang ingin dicapai adalah : 

a. Meningkatnya kinerja Pengadilan Negeri Nabire 

b. Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Nabire 

Indikator yang digunakan : 

1) Keterlibatan Pimpinan 

(1) Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan 

dengan melaksanakan rapat penyusunan perencanaan kegiatan 

dan anggaran. 

Evidence : 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat 

- Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 

(2) Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Penetapan 

Kinerja melalui rapat penetapan IKU. 

Evidence : 

- Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen 

perjanjian kerja. 

(3) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 

Evidence : 

- Dokumen pemantauan pencapaian kinerja. 

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja . 

a. Menyusun dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) 

tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan.  

Evidence : 

- Dokumen Renja dan restra, Penetapan Kinerja (perjanjian 

kinerja) 

b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil 



29 
 

(1) penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, 

survey kepuasan masyarakat 

(2) pengendalian gratifikasi, penerapan system pengendalian 

intern pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat.  

Evidence : 

-penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, 

survey kepuasan masyarakat. 

 

5. Penguatan Pengawasan 

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN 

Target yang ingin dicapai : 

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan 

Negara. 

b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara 

c. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan 

keuangan 

d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang 

Indikator yang wajib dilakukan untuk mengukur pencapaian 

pengawasan adalah : 

1) Pengendalian gratifikasi 

(1) melakukan public campaign tentang pengendalian 

gratifikasi, melalui pemasangan spanduk dan benner 

larangan memberi/menerima gratifikasi. 

Evidence : 

- capture spanduk, banner, berita Nabire Net. 

(2) Pengadilan Negeri Nabire telah mengimplementasikan 

pengendalian gratifikasi, dengan pemasangan kamera 

pengawas (CCTV) pada area pelayanan 

Evidence : 

- Capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya. 
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2) Penerapan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) 

Indikator : 

Mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. 

a. Telah dibuat ruang tamu terbuka. 

b. Sterilisasi lingkungan kantor dengan menerapkan one 

gate system 

c. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan. 

Evidence : 

- Foto, dokumen laporan pengawasan dan monitoring 

pada layanan. 

3) Pengadilan Negeri Nabire telah melakukan penilaian resiko 

atas pelaksanaan kebijakan. 

a. Melakukan identifikasi risiko, dengan menyediakan genset 

b. Dokumen analisis risiko terhadap faktor kemungkinan dan 

factor dampak 

Evidence : 

- Dokumen matrik identifikasi risiko 

- Dokumen analisis risiko 

c. Pengadilan Negeri Nabire telah melakukan kegiatan 

pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi. 

Evidence : 

- Dokumen laporan pengendalian risiko 

- Foto arahan pada waktu apel pagi dan sore 

3. Pengaduan masyarakat ; 

a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan 

(1) Aplikasi SIWAS pada Pengadilan Negeri Nabire telah 

dijalankan. 

(2) Menyediakan petugas pada PTSP untuk menerima 

pengaduan. 

(3) Menyediakan informasi sarana penyampaian laporan 



31 
 

(4) Pengelolaan pengaduan melalui SIWAS 

Evidence : 

- SK petugas meja pengaduan, telah memiliki 

username beserta password 

- Capture petugas PTSP khusus pengaduan 

- Capture spanduk/benner informasi sarana 

penyampaian pengaduan 

- Capture sarana pengaduan melalui media online 

(SIWAS) 

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti. 

(1) Merespon pengaduan masyarakat 

(2) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 

Evidence : 

- Capture respon pengaduan masyarakat; 

c. Telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat. 

(1) Melakukan perbaikan layanan dan sosialisasi aplikasi SIWAS 

sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi 

pengaduan masyarakat. 

(2) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi . 

Evidence : 

-Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap 

bulan; 

-Capture dashboard aplikasi SIWAS login sebagai 

meja pengaduan. 

4) Whistleblowing system (WBS) 

a. WBS sudah diterapkan. 

b. Telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS 
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c. Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti 

5) Penanganan Benturan Kepentingan 

a. Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan 

kepentingan dalam tugas fungsi utama. 

b. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan. 

c. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan. 

Evidence : 

-Formulir penanganan benturan kepentingan 

-Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan 

kepentingan. 

 

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan public merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada 

Pengadilan Negeri Nabire untuk peningkatan kualitas pelayanan 

public dalam dilakukan untuk membangunan kepercayaan 

masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan public dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan 

masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan 

public. 

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : 

a. Meningkatnya kualitas pelayanan public cepat, lebih murah, lebih 

aman dan lebih mudah dijangkau) 

b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh 

standarisasi pelayanan melalui akreditasi. 

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan public. 

Indikator : 
 

1) Standar Pelayanan 

a) Terdapat kebijakan standar pelayanan 

Menyusun standar pelayanan sesuai dengan Peraturan 
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Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar 

pelayanan pada satker. 

b) Standar Pelayanan telah dimaklumatkan. 

(1) Membuat maklumat standar pelayanan 

(2) Melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan 

ditempat pelayanan. 

Evidence : 

- Capture maklumat standar pelayanan ditempat 

pelayanan 

c) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan 

Evidence : 

- Dokumen SOP pelaksanaan standar pelayanan 

d) Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 

Evidence : 

- Dokumen reviu dan perbaikan standar pelayanan dan 

SOP 

2) Budaya pelayanan prima. 

a) Telah dilakukan sosialisasi dalam upaya penerapan budaya 

pelayanan prima. 

Evidence : 

- Dokumen sosialisasi pelayanan prima kepada pegawai 

b) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui media 

cetak, papan pengumuman, website, instagram. 

Evidence : 

- Cupture sarana informasi layanan 

c) Terdapat system punishment (sanksi), reward (penghargaan) 

bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada 

penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak 

sesuai standar. 

(1) Pemberian reward kepada pegawai dibidang pelayanan 

(penghargaan kepada pegawai teladan) 
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(2) Pemberian punishment terhadap pegawai yang 

melakukan pelanggaran (hukuman disiplin) 

Evidence : 

- Dokumentasi system reward  

- Dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai 

reward, dokumen hukuman disiplin sebagai 

punishment serta kompensasi kepada penerima 

layanan apabila tidak sesuai standard 

d) Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi. 

-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Evidence : 

- Capture aplikasi layanan terpadu dan PTSP 

- Foto kondisi PTSP 

e) Terdapat inovasi pada pelayanan 

Evidence : 

- Capture inovasi pada pelayanan 

- Capture informasi dan jenis pelayanan yang 

ditampilkan di televisi pada PTSP 

- Foto terbaru kondisi PTSP lengkap dengan ruang 

tunggu. 

3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan 

a) Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang dilakukan dengan elektronik 

Evidence : 

- Dokumen laporan survey 

b) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara 

terbuka pada website. 

Evidence : 

- Capture dan foto/dokumentasi 

c) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan 

masyarakat 
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Evidence : 

- Laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut 

dari hasil survey kepuasan masyarakat 

3. Indikator hasil 

Sasaran yang dicapai untuk mengukur komponen hasil adalah : 

1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN 

2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada 

masyarakat 

Dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, focus pelaksanaan 

reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama yaitu : 

1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, 

diukur dengan menggunakan ukuran : 

a) Nilai persepsi korupsi (survey eksternal) 

b) Prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan 

(TLHP) 

2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada 

masyarakat, diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan 

(survey eksternal) 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 
A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Nabire telah dimulai dengan 

pencanangan Zona Integritas pada tanggal 18 April 2018, tetapi implementasinya 

belum menunjukkan hasil yang signifikan, oleh karena itu pembangunan Zona Integritas 

dilanjutkan dengan tahap berikutnya yang dimulai dengan pembentukan Tim Kerja 

Zona Integritas pada tanggal 4 Januari 2021 dengan mengacu pada strategi yang 

ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Nabire sehingga terjadi perubahan yang 

signifikan dalam 6 (enam) Area Pembangunan Zona Integritas yang dapat digambarkan 

keadaan sebelum (before) dan setelahnya (after) sebagaimana diuraikan di bawah ini. 

 
KOMPONEN PENGUNGKIT 

 AREA MANAJEMEN PERUBAHAN 

1. Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tahap pertama pemilihan 

Tim Kerja dilakukan berdasarkan penunjukan langsung dari pimpinan 

Pengadilan Negeri Nabire, sedangkan pada pembangunan Zona Integritas 

tahap lanjutan pemilihan, Pengadilan Negeri Nabire telah membentuk Tim 

Kerja untuk melakukan pembangungan Zona Integritas yang tertulis dalam 

SK nomor W30-U8/4/OT/01.3/1/2021 tanggal 4 Januari 2021. 

2. Penentuan anggota Tim ZI pada Pengadilan Negeri Nabire telah dipilih 

melalui prosedur/mekanisme yang jelas berdasarkan notulen rapat 

penyusunan Tim Kerja ZI tanggal 4 Januari 2021. 

3. Telah terdapat dokumen Rencana Kerja ZI dan terdapat target-target 

prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM ditetapkan 

dalam SK nomor W30.U8/64/KP.01.1/1/2021 tanggal 4 Januari 2021. 

4. Pengadilan Negeri Nabire telah melakukan Sosialisasi Pembangunan Zona 

Integritas melalui Media elektronik Nabire Net, Spanduk, Banner, Website 

dan Media Sosial. 
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5. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala 

setiap bulan dan hasil monev telah ditindaklanjuti oleh masing-masing area. 

6. Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire berperan sebagai Role Model dalam 

kedisiplinan, pakaian dinas, memimpin Apel dan memimpin rapat. 

7. Telah ditunjuk 1 orang Agen Perubahan dan ditetapkan berdasarkan SK 

KPN nomor W30-U8/1-272/KP.02.1/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan 

telah memiliki rencana aksi/program kerja untuk 6 bulan kedepan. 

8. Budaya Kerja dan Pola Pikir dibangun melalui kebiasaan untuk mentaati 

segala aturan dan kebijakan yang terkait dengan kedisiplinan, komitmen dan 

Budaya Malu berdasarkan SK KPN Nomor W30-U8/36/OT.01.3/1/2021 

tentang Penetapan Jam Kerja dan SK Nomor W30-U8/35/OT.01.3/1/2021 

tentang Penetapan Jam Pelayanan. 

9. Semua Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf hingga pegawai 

Honorer dilibatkan dalam pembangunan ZI yang dibuktikan melalui 

penandatanganan Pakta Integritas, keikutsertaan kegiatan Apel dan 

kegiatan lainnya. 

 
 PENATAAN TATALAKSANA 

1. SOP telah mengacu pada peta proses bisnis Instansi dan telah diterapkan 

dalam pelaksanaan tugas pokok kedinasan. 

2. SOP telah dilakukan evaluasi berdasarkan SK KPN nomor W30- 

U8/83/OT.01.1/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim 

Penyusun Standar Operasional Prosedur. 

3. Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Nabire menggunakan Teknologi 

Informasi melalui aplikasi e-LLK, SIPP, MIS, dan SIKEP.  

4. Operasionalisasi Manajemen SDM telah menggunakan Teknologi Informasi 

melalui aplikasi SIKEP.  
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5. Pemberian Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nabire telah 

menggunakan Teknologi Informasi melalui e-Court, SIWAS dan aplikasi 

PTSP. 

6. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

pengukuran kinerja satker, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan 

publik telah dilakukan secara berkala melalui rapat area dan rapat 

berjenjang. 

7. Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diterapkan pada 

Pengadilan Negeri Nabire melalui SK Tim Penyelenggara PTSP dan 

Penunjukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 

8. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan tentang Keterbukaan 

Informasi telah dilakukan secara berkala melalui rapat area dan rapat 

berjenjang. 

 
 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

1. Kebutuhan pegawai yang disusun telah sesuai dengan peta jabatan dan 

hasil analisa beban kerja dilakukan terlebih dahulu untuk Jabatan Struktural 

dan Fungsional tertentu, sedangkan Jabatan lainnya dalam proses analisa 

kebutuhan. 

2. Penempatan pegawai masih sesuai dengan kebijakan dari Mahkamah 

Agung, Pengadilan Negeri Nabire belum memiliki kewenangan terkait 

penempatan pegawai hasil Rekrutmen murni. 

3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai 

secara berkala setiap bulan. 

4. Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan, sesuai kewenangan Ketua 

Pengadilan Negeri Nabire dan masih dilakukan sesuai dengan kekosongan 

jabatan mengingat keterbatasan SDM yang ada. 

5. Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan 

mengacu pada pola mutasi internal Mahkamah Agung, baik untuk 

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. 



39 
 

6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi internal 

secara berkala setiap bulan. 

7. Pengadilan Negeri Nabire telah menyusun Analisis Kebutuhan Pelatihan 

(Training Need Analysis) untuk pengembangan kompetensi pegawai. 

8. Rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan 

hasil pengelolaan Kinerja Pegawai dan ketersediaan anggaran serta surat 

panggilan dari Lembaga Diklat. 

9. Presentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi 

yang ditetapkan sebesar 8%. 

10. Seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Nabire memperoleh 

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi 

lainnya, namun belum semua pegawai dapat mengikuti Diklat/ 

Pengembangan Kompetensi dikarenakan kuota peserta yang terbatas dan 

berdasarkan panggilan dari Lembaga Diklat. 

11. Telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar 

pegawai melalui kegiatan Bimtek. 

12. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan 

kompetensi/pelatihan telah dilakukan secara berkala setiap bulan. 

13. Telah terdapat penetapan Kinerja Individu dan telah memiliki kesesuaian 

dengan indikator kinerja individu level di atasnya yang dilakukan secara 

periodik melalui penilaian SKP tiap tahun, e-LLK harian dan monitoring 

kinerja melalui SIPP. 

14. Hasil penilaian kinerja pegawai telah dijadikan dasar pemberian reward, 

seperti pengembangan karir individu, ususlan Diklat dan penghargaan Satya 

Lencana Karya Satya. 

15. Pengadilan Negeri Nabire telah mengimplementasikan aturan disiplin/ kode 

etik/ kode perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

16. Data informasi kepegawaian pada aplikasi SIKEP telah dimutakhirkan secara 

berkala setiap saat jika ada perubahan data pegawai. 
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 PENGUATAN AKUNTABILITAS 

1. Pimpinan terlibat langsung dalam kegiatan penyusunan Perencanaan dan 

Penetapan Kinerja serta memantau pencapaian kinerja secara berkala 

melalui hasil rapat berjenjang. 

2. Telah terdapat dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, PK) dan telah 

berorientasi hasil. 

3. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART. 

4. Laporan Kinerja (LKjIP) telah disusun tepat waktu, dikirim pada bulan 

Februari dan telah memberikan informasi tentang kinerja sesuai penilaian 

evaluasi dari BAWAS mendapat nilai BB (Sangat Baik). 

5. Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 

dengan cara mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan SAKIP. 

6. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten 

berdasarkan SK KPN tentang Penunjukan Tim Penyusunan Dokumen 

SAKIP. 

 
 PENGUATAN PENGAWASAN 

1. Pengadilan Negeri Nabire telah membentuk Tim Pengendali Gratifikasi 

melalui SK KPN W30-U8/38/OT.01.3/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang 

Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi serta melakukan public 

campaign tentang Pengendalian Gratifikasi melalui media banner, spanduk, 

poster dan media elektroniko Nabire Net. 

2. Pengadilan Negeri Nabire telah mengimplementasikan Pengendalian 

Gratifikasi melalui pemasangan CCTV pada area publik, kegiatan rapat 

Internal dan Sosialisasi. 

3. Pengadilan Negeri Nabire telah membangun lingkungan pengendalian 

melalui pembentukan Hakim Pengawas Bidang yang bertujuan untuk 

melakukan kegiatan Pengawasan Internal pada bagian Kepaniteraan dan 

Bagian kesekretariatan. 
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4. Pengadilan Negeri Nabire telah melakukan Penilaian Resiko atas 

Pelaksanaan Kebijakan sesuai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, 

melalui dokumen Matrik Identifikasi Resiko, Analisa Resiko dan Level 

Resiko. 

5. Pengadilan Negeri Nabire telah melakukan kegiatan Pengendalian untuk 

meminimalisir Resiko yang telah diidentifikasi. 

6. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan 

kepada seluruh pihak terkait melalui kegiatan Sosialisasi dan Informasi 

Publik Pengadilan Negeri Nabire. 

7. Pengadilan Negeri Nabire telah mengimplementasikan kebijakan Pengaduan 

Masyarakat melalui SK Tim Penyelenggara PTSP dan Hasil Penanganan 

Pengaduan Masyarakat telah ditindaklanjuti berupa laporan Penanganan 

Pengaduan yang dibuat 1 (satu) tahun sekali. 

8. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan sebulan 

sekali dan hasil evaluasi Penanganan Pengaduan telah ditindaklanjuti. 

9. Whistle Blowing System (WBS) telah diinternalisasi melalui sosialisasi WBS 

mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2017 tentang 

Pedoman Penanganan Pengaduan (WBS), serta telah diterapkan melalui 

sarana Poster, Banner, Spanduk, dll. 

10. Telah dilakukan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dan hasil 

evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti. 

11. Pengadilan Negeri Nabire telah mengidentifikasi Benturan Kepentingan 

melalui dokumen pemetaan Benturan Kepentingan dan SK KPN nomor W30- 

U8/88/OT.01.3/12021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. 

12. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan dan 

diimplementasikan melalui kegiatan Sosialisasi. 

13. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan benturan Kepentingan dan hasil 

evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti. 
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 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

1. Standar pelayanan ditetapkan berdasarkan SK KPN nomor W30- 

U8/22/OT.01.3/1/2021 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri 

Nabire dan akan dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan telah 

dimaklumatkan. 

2. SOP Standar Pelayananan telah ditetapkan dan direviu/perbaikan oleh Tim 

Evaluasi SOP. 

3. Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan penerapan Budaya Pelayanan 

Prima yang bekerja sama dengan BRI. 

4. Informasi tentang Pelayanan dapat diakses melalui ruang pelayanan, 

website, media sosial, banner dan spanduk. 

5. Terdapat ketentuan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila 

terlambat mendapatkan layanan maksimal selama 1 (satu) jam 

keterlambatan dari standar pelayanan/ SOP yang ditetapkan berupa 

minuman ringan. 

6. Terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi berupa Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan terdapat inovasi aplikasi PTSP serta aplikasi e-Besuk 

terintegrasi (dalam proses). 

7. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali 

dengan nilai IKM semester II tahun 2020 sebesar 96,775 dan hasil survey 

dapat diakses secara terbuka melalui laman website Pengadilan Negeri 

Nabire. 

8. Hasil survey terendah pada unsur produk spesifikasi pelayanan dengan nilai 

Sangat Baik sehingga hanya perlu tindak lanjut berupa pengawasan 

pelayanan lebih intensif dan dilaksanakan secara periodik. 

9. Terdapat fitur eraterang (elektronik surat keterangan) dan e-court yang teah 

disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan 

pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat.
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KOMPONEN HASIL 

 PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 

Nilai Survey Persepsi Korupsi Semester II tahun 2020 dengan indeks persepsi 

korupsi 4  atau masuk pada kategori “Bersih dari Korupsi” dan Persentase temuan 

hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%, yaitu temuan 

surveillance akreditasi tahun 2020. 

 
 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

Nilai Persepsi Kulaitas Pelayanan Semester II tahun 2020 dengan indeks nilai IKM 

96,775 (Sangat Baik). 

 

B. KONDISI SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) DILAKUKAN 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

    

 
BEFORE AFTER 

FOTO MEJA PTSP 
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AFTER 

BELUM ADA 

BEFORE 

FOTO MESIN ANTRIAN 
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FOTO LAYANAN POJOK 

BACA 

AFTER 

BELUM ADA 

BEFORE 
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AFTER 

BELUM ADA 

BEFORE 

FOTO APLIKASI LAYANAN E-BESUK 
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AFTER 

BELUM ADA 

BEFORE 

FOTO APLIKASI SURVEI INDEKS 
PERSEKSI KORUPSI SECARA 

ELEKTRONIK 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFTER 

BELUM ADA 

BEFORE 

FOTO APLIKASI SISTEM 
PERADILAN PIDANA TERPADU 
ONLINE (KHUSUS REGIONAL 

KABUPATEN NABIRE) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFTER 

BELUM ADA 

BEFORE 

FOTO RUANG LAYANAN 

PENYANDANG DISABILITAS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFTER 

BELUM ADA 

BEFORE 

FOTO RUANG LAYANAN 

PENYANDANG DISABILITAS 



 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFTER 

FOTO LAYANAN E-COURT 

BEFORE 

BELUM ADA 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

AFTER 

FOTO LAYANAN E-COURT 

BEFORE 

BELUM ADA 



 

C. BEBERAPA KEGIATAN YANG SEDANG BERJALAN 

 Pembuatan Aplikasi e-Besuk dan aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi 

Online sebagai bentuk pelayanan produk     pengadilan mudah diakses oleh pihak 

terkait masih dalam proses 

 
Nabire, 28 Februari 2021 
Pengadilan Negeri Nabire 

 
 
 

 
 

Cita Savitri, S.H., M.H 
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