
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AREA I 

MANAJEMEN PERUBAHAN 

PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA 

KERJA 

- LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PENERAPAN BUDAYA KERA 

- SAMPLE REKAP ABSEN PEGAWAI 

- DOKUMENTASI PROGRAM REWARD DAN 

PUNISHMENT 

 

 

2020 





















LAPORAN  

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA 

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II 

 

   

 

  

  

    

PN ROTE NDAO 

(Prima…Prima…Prima …Malole….) 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya 

senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai 

kebijakan pembaruan untuk mewujudkan peradilan yang agung (Court of 

Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan 

Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang dinamakan Cetak Biru (Blue 

Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035.Cetak Biru ini merupakan 

penyempurnaan dari cetak biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih 

mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan 

peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan 

pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of Courts 

Excellence). 

Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi 

ke dalam 3 fungsi yaitu, yaitu : pengarah/pengendali (driver), sistem dan 

penggerak (system and enabler), dan hasil (result). Sebagai fungsi Pengarah 

adalah area :  

1. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN  

Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area :  

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN  

3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA – PRASARANA DAN KEUANGAN  

4. PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN  

Sedangkan fungsi hasil dalam area :  

5. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN  

6. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU  

7. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN  

 



Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka Pengadilan yang 

agung (court excellence framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja 

bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah 

dikembangkan dan digunakan secara internasional.  

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II juga tidak lepas dari adanya 

kritikan atas pelayanan masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal 

tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah melakukan upaya-upaya 

perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rote 

Ndao Kelas II terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang 

berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM 

aparatur yang transparan dan akuntabel serta telah memiliki Standar Pelayanan 

yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, 

hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian 

untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah 

pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.  

Perbaikan sistem kerja ini atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan 

Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja Peradilan Tingkat 

pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah 

menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.  

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dituntut untuk menyediakan 

pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.Untuk menacapai hal 

tersebut, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah memiliki sistem 

manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses 

kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan 

dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang telah disusun 



dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual 

mutu yang menjadi salah satu dasar pembaruan Manual Mutu Sistem Manajemen 

Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – ICPE 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.  

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR 

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – ICPE untuk 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II meliputi seluruh proses pelayanan yang 

menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Rote Ndao 

Kelas II, meliputi :  

 Manajemen Peradilan  

 Administrasi perkara  

 Administrasi persidangan  

 Administrasi umum  

 Pelayanan publik  

 Pengelolaan kas  

 Pengadaan barang dan jasa  

 Pengawasan  

 Penanganan pengaduan  

Adapun unit di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang melaksanakan 

kegiatan pelayanan adalah :  

1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;  

2. Hakim / Majelis Hakim;  

3. Panitera;  

4. Sekretaris;  

5. Kepaniteraan, yang terdiri dari :  

a. Panitera Muda Pidana 

b. Panitera Muda Perdata  



c. Panitera Muda Hukum  

6. Panitera Pengganti;  

7. Jurusita Pengganti;  

8. Kesekretariatan yang terdiri dari :  

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan  

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana  

c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah melaksanakan akreditasi 

penjaminan mutu Badan Peradilan Umum dan pada Bulan 29 November 2017 

telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum 

dan terakreditasi A “excellent” sehingga menjadi kebanggaan tersendiri yang 

tentunya memiliki tanggung jawab berat untuk mempertahankannya. Oleh karena 

itu tim penjaminan mutu Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang telah 

dibentuk harus senantiasa bekerja dengan optimal dan melakukan monitoring 

serta evaluasi.  

Tim penjaminan mutu Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 

tentang Pembentukan TAPM Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.  

Bahwa untuk memastikan terwujudnya performa/kinerja Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II yang unggul/prima, dapat selalu berjalan baik dan 

ditingkatkan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring 

dan evaluasi (monev) merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu 

internal yang diselenggarakan oleh suatu organisasi. Kegiatan monev diharapkan 

dilakukan sebagai kebutuhan organisasi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi 

kewajiban.  

Kegiatan tersebut seyogyanya dilaksanakan secara terprogram dengan 

prosedur yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang kompeten. Kegiatan 



monitoring dan evaluasi tersebut merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban dalam menjamin bahwa program-program telah 

dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan, 

persoalan dan kendala yang dihadapi diantisipasi dan ditanggulangi.  

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi 

Bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi 

penjaminan mutu secara rutin telah dilaksanakan setiap bulan didalam rapat 

evaluasi bulanan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, yang termuat didalam 

notulen rapat termasuk jadwal pelaksanaan kegiatan audit internal, survey 

kepuasan masyarakat, rapat tinjauan manajemen. Selanjutnya disampaikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pelaksanaan budaya kerja di Pengadilan Negeri Rote Ndao 

dilaksanakan untuk keselurahan, baik pelayanan yang optimal :kecepatan dan 

ketepatan kerja, kedisiplinan, kerjasama, 5R dan 3S serta pemberitauan 

tentang peraturan – peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.  

2. Bahwa seluruh personil pada Pengadilan Negeri Rote Ndao terus 

menginternalisasi budaya kerja untuk meningkatkan pelayanan yang prima bagi 

masyarakat maupun peningkatan profesionalitas SDM di pengadilan Negeri 

Rote Ndao dengan melakukan training bagi SDM yang dilaksanakan melalui 

kerjsama dengan pihak lain yang berkompeten seperti pihak perbankan.  

3. Bahwa internalisasi budaya kerja selalu ditanamkan pada setiap apel apgi dan 

sore dengan selalu mengucapkan maklumat pelayanan dan ikrar layanan;  

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tim penjaminan mutu 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik dan continu. Harapan kedepannya Pengadilan Negeri Rote Ndao 

Kelas II menjadi pengadilan negeri yang unggul/prima, yang bersih, bebas KKN, 

akuntabel dan melayani dengan kualitas prima.  



Kendala eksternal dan internal  

a) Kendala Eksternal  

Bahwa pembangunan budaya kerja juga harus didukung oleh pihak eksternal, 

seperti pengguna pengadilan yang mengurus kebutuhannya di Pengadilan.  

b) Kendala Internal  

Kendala internal yang dihadapi yaitu bahwa budaya kerja memerlukan 

kontinyunitas komitmen dari semua pihak agar dapat berjalan secara secara 

tertib, kontinyuitas ini yang masih kurang.  

Rekomendasi dan tindak lanjut  

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut diatas, tindaklanjut yang 

sudah dilakukan yaitu menginternalisasi budaya kerja dalam setiap pertemuan 

lebih khususnya pada setiap apel pagi dan sore serta bekerja sama dengan pihak- 

pihak yang berkompeten dalam peningkatan SDM seperti perbankan ,dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan budaya 

kerja Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, semoga bermanfaat dan kedepannya 

menjadi semakin baik, berkualitas dan unggul/prima.  

Akhirnya semoga segala saran, masukan maupun kritik yang membangun 

sangat diharapkan, terima kasih.  

                                                            Baa, 5 Februari 2020  

Top Manager (TM) 

Ketua PN. Rote Ndao Kelas II 

 

BEAUTY D. E. SIMATAUW, SH, MH. 

 

Manager Representatif (MR) 

 

 

 

 

ROSIHAN LUTHFI, SH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN TINDAK LANJUT 

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA 

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II 

 

   

 

  

     

PN ROTE NDAO 

(Prima…Prima…Prima…Malole….) 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 

atas perkenanNYA kami dapat menyelesaikan laporan tindak lanjut terhadap 

Pelaksanaan Budaya Kerja dengan baik.  

Laporan tindak lanjut ini sangat penting guna mendukung konsistensi 

penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen pengadilan yang 

telah terakreditasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya bagi 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.  

Akhir kata, semoga laporan tindak lanjut ini bermanfaat bagi Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II guna mempertahankan akreditasi yang telah diperoleh 

dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan laporan tindak lanjut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN  

Mahkamah Agung secara terus menerus melakukan inovasi baru sesuai 

dengan agenda reformasi birokrasi secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan. 

Berbagai perubahan terjadi sangat cepat sesuai dengan tuntutan keadaan. 

Perubahan tersebut juga mengakomodir berbagai masukan, kritik dan saran, baik 

internal maupun eksternal. Salah satu sasaran yang mendapat prioritas utama 

adalah akuntabilitas kepemimpinan dan penguatan integritas Aparatur Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.  

Mahkamah Agung dalam rangka membangun citra dan wibawa serta 

kepercayaan publik telah mengeluarkan kebijakan Budaya Kerja yang didukung 

dan dilaksanakan oleh seluruh badan peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan 

Negeri Rote Ndao.  

B. TUJUAN TINDAK LANJUT  

Memastikan seluruh Aparatur Mahkamah Agung telah melaksanakan 

Budaya Kerja dengan penuh tanggung jawab.  

C. TINDAK LANJUT  

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut diatas, tindaklanjut yang 

sudah dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung dan 

monev kedisiplinan dari masing-masing bagian melalui internalisasi budaya kerja 

pada setiap apel, rapat dan pelaksanaan tupoksi.  

Berdasarkan kendala tersebut, maka rencana tindak lanjut yang 

diperlukan yaitu secara konsisten melakukan pertemuan monev dan memantau 

tindaklanjut hingga tupoksi dapat berjalan dengan baik.  

 

 

 

 



D. PENUTUP  

Demikian laporan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Budaya Kerja di 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, saran dan kritik yang membangun sangat 

kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan pelaporan pengawasan dan 

pengendalian dimasa mendatang.  

                                 Baa, 6 Februari 2020  

Top Manager (TM) 

Ketua PN. Rote Ndao Kelas II 

BEAUTY D. E. SIMATAUW, SH, MH. 

 

Manager Representatif (MR) 

 

 

 

ROSIHAN LUTHFI, SH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA 

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II 

 

   

 

  

  

    

PN ROTE NDAO 

(Prima…Prima…Prima…Malole….) 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya 

senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai 

kebijakan pembaruan untuk mewujudkan peradilan yang agung (Court of 

Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan 

Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang dinamakan Cetak Biru (Blue 

Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035.Cetak Biru ini merupakan 

penyempurnaan dari cetak biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih 

mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan 

peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan 

pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of Courts 

Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang 

dibagi ke dalam 3 fungsi yaitu, yaitu : pengarah/pengendali (driver), sistem dan 

penggerak (system and enabler), dan hasil (result).  

Sebagai fungsi Pengarah adalah area :  

1. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN  

Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area :  

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN  

3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA – PRASARANA DAN KEUANGAN  

4. PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN  

Sedangkan fungsi hasil dalam area :  

5. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN  

6. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU  

7. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN  

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka Pengadilan yang 

agung (court excellence framework) yang merupakan kerangka piker dan kerja 



bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah 

dikembangkan dan digunakan secara internasional.  

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II juga tidak lepas dari adanya 

kritikan atas pelayanan masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal 

tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah melakukan upaya-upaya 

perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rote 

Ndao Kelas II terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang 

berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM 

aparatur yang transparan dan akuntabel serta telah memiliki Standar Pelayanan 

yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, 

hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian 

untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah 

pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.  

Perbaikan sistem kerja ini atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan 

Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja Peradilan Tingkat 

pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah 

menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II. 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dituntut untuk menyediakan pelayanan 

standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.Untuk menacapai hal tersebut, 

maka Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah memiliki sistem manajemen 

mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan 

organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan 

yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang telah disusun dalam rangka 

memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu yang 



menjadi salah satu dasar pembaruan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu 

STANDAR  

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – ICPE Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II.  

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR 

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – ICPE untuk 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II meliputi seluruh proses pelayanan yang 

menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Rote Ndao 

Kelas II, meliputi :  

 Manajemen Peradilan  

 Administrasi perkara  

 Administrasi persidangan  

 Administrasi umum  

 Pelayanan publik  

 Pengelolaan kas  

 Pengadaan barang dan jasa  

 Pengawasan  

 Penanganan pengaduan  

Adapun unit di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang melaksanakan  

kegiatan pelayanan adalah :  

1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;  

2. Hakim / Majelis Hakim;  

3. Panitera;  

4. Sekretaris;  

5. Kepaniteraan, yang terdiri dari :  

a. Panitera Muda Pidana  

b. Panitera Muda Perdata  



c. Panitera Muda Hukum  

6. Panitera Pengganti;  

7. Jurusita Pengganti;  

8. Kesekretariatan yang terdiri dari :  

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan  

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana  

c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah melaksanakan akreditasi 

penjaminan mutu Badan Peradilan Umum dan pada 29 November 2017 telah 

memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum dan 

terakreditasi A “excellent” sehingga menjadi kebanggaan tersendiri yang 

tentunya memiliki tanggung jawab berat untuk mempertahankannya. Oleh karena 

itu tim penjaminan mutu Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang telah 

dibentuk harus senantiasa bekerja dengan optimal dan melakukan monitoring 

serta evaluasi.  

Tim penjaminan mutu Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 

tentang Pembentukan TAPM Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.  

Bahwa untuk memastikan terwujudnya performa/kinerja Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II yang unggul/prima, dapat selalu berjalan baik dan 

ditingkatkan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring 

dan evaluasi (monev) merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu 

internal yang diselenggarakan oleh suatu organisasi. Kegiatan monev diharapkan 

dilakukan sebagai kebutuhan organisasi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi 

kewajiban.  

Kegiatan tersebut seyogyanya dilaksanakan secara terprogram dengan 

prosedur  



yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang kompeten. Kegiatan monitoring 

dan evaluasi tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam 

menjamin bahwa program-program telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan 

mencapai sasaran yang telah ditargetkan, persoalan dan kendala yang dihadapi 

diantisipasi dan ditanggulangi.  

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi  

Bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi 

penjaminan mutu secara rutin telah dilaksanakan setiap bulan didalam rapat 

evaluasi bulanan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, yang termuat didalam 

notulen rapat.  

Selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bahwa pelaksanaan budaya kerja di Pengadilan Negeri Rote Ndao 

dilaksanakan untuk keselurahan, baik pelayanan yang optimal :kecepatan 

dan ketepatan kerja, kedisiplinan, kerjasama, 5R dan 3S serta 

pemberitauan tentang peraturan – peraturan baru yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung.  

2. Bahwa seluruh personil pada Pengadilan Negeri Rote Ndao terus 

menginternalisasi budaya kerja untuk meningkatkan pelayanan yang 

prima bagi masyarakat maupun peningkatan profesionalitas SDM di 

pengadilan Negeri Rote Ndao dengan melakukan training bagi SDM yang 

dilaksanakan melalui kerjsama dengan pihak lain yang berkompeten 

seperti pihak perbankan.  

3. Bahwa internalisasi budaya kerja selalu ditanamkan pada setiap apel pagi 

dan sore dengan selalu mengucapkan maklumat pelayanan dan ikrar/janji 

layanan;  



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tim penjaminan mutu 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik dan continu.  

Harapan kedepannya Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II menjadi pengadilan 

negeri yang unggul/prima, yang bersih, bebas KKN, akuntabel dan melayani 

dengan kualitas prima.  

Kendala eksternal dan internal  

a) Kendala Eksternal  

Bahwa pembangunan budaya kerja juga harus didukung oleh pihak eksternal, 

seperti pengguna pengadilan yang mengurus kebutuhannya di Pengadilan.  

b) Kendala Internal  

Kendala internal yang dihadapi yaitu budaya kerja yang prima belum 

sepenuhnya dimiliki seluruh internal Pengadilan Negeri Rote Ndao  

Rekomendasi dan tindak lanjut  

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut diatas, tindaklanjut yang 

sudah dilakukan yaitu menginternalisasi budaya kerja dalam setiap pertemuan 

lebih khususnya pada setiap apel pagi dan sore melalui pembacaan ikrar budaya 

kerja serta bekerja sama dengan pihak- pihak yang berkompeten dalam 

peningkatan SDM seperti perbankan ,dll.  

Penutup  

Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan budaya 

kerja Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, semoga bermanfaat dan kedepannya 

menjadi semakin baik, berkualitas dan unggul/prima.  

 

 

 



Akhirnya semoga segala saran, masukan maupun kritik yang membangun 

sangat diharapkan, terima kasih.  

                                       

 

                                      Baa, 5 Maret 2020  
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LAPORAN TINDAK LANJUT 

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA 

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II 

 

 

    

  

    

PN ROTE NDAO 

(Prima…Prima… Prima… Malole….) 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 

atas perkenanNYA kami dapat menyelesaikan laporan tindak lanjut terhadap 

Pelaksanaan Budaya Kerja dengan baik.  

Laporan tindak lanjut ini sangat penting guna mendukung konsistensi 

penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen pengadilan yang 

telah terakreditasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya bagi 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.  

Akhir kata, semoga laporan tindak lanjut ini bermanfaat bagi Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II guna mempertahankan akreditasi yang telah diperoleh 

dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan laporan tindak lanjut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.  PENDAHULUAN  

Mahkamah Agung secara terus menerus melakukan inovasi baru sesuai 

dengan agenda reformasi birokrasi secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan. 

Berbagai perubahan terjadi sangat cepat sesuai dengan tuntutan keadaan. 

Perubahan tersebut juga mengakomodir berbagai masukan, kritik dan saran, baik 

internal maupun eksternal. Salah satu sasaran yang mendapat prioritas utama 

adalah akuntabilitas kepemimpinan dan penguatan integritas Aparatur Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.  

Mahkamah Agung dalam rangka membangun citra dan wibawa serta 

kepercayaan publik telah mengeluarkan kebijakan Budaya Kerja yang didukung 

dan dilaksanakan oleh seluruh badan peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan 

Negeri Rote Ndao.  

B. TUJUAN TINDAK LANJUT  

Memastikan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Rote Ndao telah 

melaksanakan Budaya Kerja dengan penuh tanggung jawab.  

C. TINDAK LANJUT  

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut diatas, tindaklanjut yang 

sudah dilakukan yaitu meningkatkan internalisasi budaya kerja dengan ikrar 

budaya kerja pada apel pagi dan sore serta bimtek budaya kerja oleh pihak yang 

berkompeten seperti Perbankan, dll.  

Berdasarkan kendala tersebut, maka rencana tindak lanjut yang 

diperlukan yaitu secara konsisten melakukan pertemuan monev dan memantau 

tindaklanjut budaya kerja sehingga tupoksi dapat berjalan dengan baik.  

D. PENUTUP  

Demikian laporan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Budaya Kerja di 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, saran dan kritik yang membangun sangat 



kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan pelaporan pengawasan dan 

pengendalian dimasa mendatang.  

                                          Baa, 5 Maret 2020  
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