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BAB III 

  PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN  

 

A Sumber Daya Manusia 

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi 

manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia 

adalah roda penggerak system yang telah dikembangkan oleh institusi 

tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa 

bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, 

profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam  

menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk 

mengelola Sumber Daya Manusia  dengan tepat dan cermat serta sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Permasalahan sekarang ini rata- rata di setiap Pengadilan Agama 

sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap 

jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan 

tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas kususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai 

berikut : 

a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah 

yang berkaitan dengan hukum. 

b. Mengikutkan pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya  maupun Mahkamah Agung RI. 

c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai. 

d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan. 

e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang. 

Untuk Menjalankan Sistem Di pengadilan dibagi menjadi dua 

sub teknis kerja yaitu teknis yudisial dan non teknis yudisial  

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial 

disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, 
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Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak 

hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.  

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia 

adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun 

Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya 

manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung 

dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat 

sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan 

aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat 

dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan 

terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.  

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 

2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden 

Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja  untuk lingkungan 

Mahkamah Agung dan  Peradilan dibawahnya maka turunnya 

tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh 

pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya 

Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan 

publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan 

integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, 

komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses 

implementasinya. 

Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan 

Agama Bawean sebagai berikut: 

N

o 

Nama Jabatan  Keterangan  

1 Dr.H.Suhartono.,S.Ag.,SH.,M.

H. 

Ketua   

2 Imam 

Masduqi.,S.Ag.,SH.,M.HES 

Wakil Ketua  Mutasi ke PA 

Kuala 

Tungkal 

3 Iman Hilman Al Farisi.,SH.I Hakim  

4 Anis Ahmadi.,SH.I.,MH Hakim  

5 Achmad Kadarisman.,SH.I Hakim Pensiun 
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6 M. Saefuddin.,SH.I Hakim  

7 Ahmad Hakim.,SH Panitera  

8 Afif 

Zainussya’roni.,S.Kom.,MH.I 

Sekretaris   

9 Halifi.,SH Wakil 

Panitera 

 

10 - Panmud 

Hukum 

Kosong 

11 Rohani N.,S.Ag Panmud 

Gugatan 

 

12 - Panmud 

Permohonan 

Kosong 

13 Zamroni.,SH.I JSP Mutasi ke PA 

Tegal  

14 Atiman JSP  

15 Moh. Hakim Kasub 

Kepegawaian 

Organisasi 

Tata laksana 

 

16 Wildana Setia Warga 

Dinata.,SH.I.,M.Sy 

Kasub 

Keuangan 

dan Umum 

Merangkap 

sebagai 

PPSPM 

17 M. Ali Mahfud.,SH.I Kasub 

Perencanaan 

Teknik 

Informasi dan 

Pelaporan  

Merangkap 

Sebagai 

Bendahara 

Penegluaran  

18  Licha Yatul Mabuhab.,SH.I., 

MH 

Staf 

Kepaniteraan  

 

19  M.Refi Malikul Adil., SH Cpns/Cakim  Magang di 

PA Malang 

20 Ahkam Reza Kafabih.,SH.I., Cpss/Cakim  Magang di 

PA Brebes 

 

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan 

Agama Bawean terdiri dari Hakim, sebanyak 5 orang (Ketua dan 4 

hakim), wakil Panitera 1 orang, Panitera Muda Gugatan 1 orang, 

sedang Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 1 orang. Namun ada juga 

yang merangkap jabatan lainnya selengkapnya pada Tabel 1. 

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non 

yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang 

organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan 



 

33 

BAB III  | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

Laporan  Tahunan Pengadilan Agama Bawean– Tahun 2018 

pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) 

dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat 

umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan 

langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan 

pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. 

Salah satu upaya peningatan tersebut Pengadilan Agama Bawean telah 

mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan 

efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, 

keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut 

di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat 

kerja (DDTK), metting dan pengkajian. Pada Pengadilan Agama 

Bawean tenaga Non Tehnik Yudisial terdiri dari Sekretaris 1 orang, 

Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan 

Organisasi tata laksana dan Kepala Sub. Bagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan pelaporan , masing-masing sebanyak 1 orang,  

orang Karena Kurangnya sumberdaya manusia jabatan Bendahara 

Pengeluaran dirangkap oleh Kepala Sub. Bagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan pelaporan, Petugas Pengelola Administrasi 

Belanja Pegawai  1 (satu) orang dirangkap Kasubag Kepegawaian dan 

Ortala  staf Umum sebanyak 3 orang (dari tenaga honorer ) termasuk 

petugas keamanan dan cleaning servis. Adapun tenaga honorer yang 

membantu administrasi di kepaniteraan sebanyak 3 orang secara terinci 

pada Tabel 2.  

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui 

jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud 

seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan 

non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya 

Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi 
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dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya 

standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai 

dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan. 

   

 1. Mutasi : 

Pada tahun 2018 telah dilakukan berbagai mutasi 

kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi 

jabatan intern, mutasi tempat tugas. 

a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak  2 pegawai, dan telah 

teralisasi semua  sebagaimana dalam Tabel 1. 

b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 5 pegawai, dan telah 

terealisasi semua sebagaimana dalam Tabel 2. 

c. Tidak Mutasi  jabatan intern pegawai dalam Tabel 3. 

d. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau 

masuk ke Pengadilan Agama 2 dan untuk tahun 2018 terdapat 2 

orang pegawai mutasi masuk sebagaimana dalam Tabel 4 dan 

terdapat 2 pegawai mutasi keluar sebagaimana dalam Tabel 5. 

e. Cuti, sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai 

Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi : cuti tahunan, 

cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan 

Agama Bawean pada tahun 2018 pegawai yang mengajukan cuti 

sebanyak 5 orang, sebagaimana terlampir dalam Tabel 6. 

 2. Promosi : 

Pada tahun 2018 pegawai Pengadilan Agama Bawean ada 

yang dipromosikan  untuk menduduki jabatan di Kepaniteraan 2 

orang untuk mengisi jabatan Panitera dan Jurusita, yang kosong 

sedang Jabatan Panmud Hukum dan Panmud Permohonan sampai 

akhir tahun 2018 belum terisi, sebagaimana terlampir dalam Tabel 

7. 
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 3. 

 

 

 

 

4. 

Pensiun 

Pengadilan Agama Bawean untuk tahun 2018, ada 1 orang 

yang sudah memasuki usia pensiun pada tahun 2018 serta telah 

selesai dan menerima SK Pensiun, sebagaimana terlampir dalam 

Tabel 8. 

 

Diklat (Diklat Teknis / Non Teknis yang Telah Mengikuti 

Diklat) 

Pada tahun 2018 pegawai  Pengadilan Agama Bawean yang 

mengikuti diklat ada 1 orang, dan telah selesai, sebagaimana 

terlampir dalam Tabel 9.    

   

 

B. PENYELESAIAN PERKARA 

Pengadilan Agama Bawean pada tahun 2017 sisa perkara yang 

belum selesai sebanyak 22 perkara terdiri dari (perkara gugatan 19 

perkara dan perkara permohonan 3 perkara), sedang pada tahun 2018 

menerima perkara sebanyak 237 perkara yang terdiri dari 156 perkara 

gugatan dan 81 perkara permohonan.  Sehingga jumlah perkara yang 

ditangani sebanyak 259  perkara.  Adapun perkara yang diputus  pada 

tahun 2018 sebanyak 253 perkara (97,68%) yang terdiri dari  81 perkara 

permohonan dan 135 gugatan sebagaimana matrik terlampir, sehingga 

sisa tunggakan perkara yang belum diputus sebanyak 6 perkara (2,32%) 

terdiri dari 0 perkara permohonan dan 6 perkara gugatan. Pengadilan 

Agama Bawean pada tahun 2018 penerimaan perkara mengalami 

kenaikan sebanyak 28 Perkara (11,81%) bila dibandingkan dengan 

penerimaan perkara pada tahun 2017 (yang diterima sebesar 209 perkara 

dan sisa tahun 2016 sejumlah 39 perkara sehingga seluruhnya 248 
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perkara, sedang penyelesaian perkara tahun 2017 sejumlah 226 perkara 

(91,1%) sisa perkara 22 perkara (8,90%), dengan demikian penyelesaian 

perkara sudah lebih dari 90 % ,  karena pada tahun 2018 penyelesaian 

perkara naik 27 perkara secara prosentase mengalami Kenaikan 6,58 % 

dari tahun 2017. Adapun sisa perkara yang masih 2,32% tersebut 

sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media dan 

pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan sehingga tidak 

memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak 

harus dipanggil, sedang rincian alasan penundaan sebagaimana uraian di 

bawah ini. 

0
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Sisa 2018

 

Grafik (grafik  Perkara diterima ,diputus dan sisa Pengadilan Agama  Bawean) 

 

 

 

 

        Terima 2018 G (156 Pkr)               P (81 Pkr) 

             Putus  2018  G (162 Pkr)           P (84 Pkr) 

               Sisa  2018 G (6 Pkr)                P (0 Pkr) 

  Sisa Tahun 2017 G(19 Pkr)             P (3 Pkr) 
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Data Sisa Perkara

Tabayun = 0 Pkr (0 %)

Mass Media = 5 Pkr (83,33%)

PNS = 0 Pkr (0 %)

5 Bulan = 0 Pkr (0 %)

Panggil Intern = 1 Pkr
(16,67%)

 Dari sisa tersebut diatas ada 6 perkara (83,33%) yang 

pemanggilannya melalui  mass media, sedang yang  ditunda menunggu 

Surat Ijin dan/atau Surat Keterangan dari atasan/PNS ada 0 perkara 

(0%), adapun pemanggilannya melalui Pengadilan Agama diluar 

Yurisdiksi Pengadilan Agama Bawean/ Tabayun ada 0 perkara (0%) 

serta   pemanggilan  intern sebanyak 1 perkara (16,67%), sedang 

perkara yang belum diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 0 perkara (0%), 

perkara yang ditunda karena ditegor biayanya kurang ada 0 perkara 

(0%). Mengenai pemanggilan melalui mas media walaupun telah 

dilakukan melalui media elektronik yakni melalui Media Bawean 

Rincian jenis perkara yang pada tahun 2018 sebagaimana dalam 

Tabel 9. 

Adapun perkara putus tahun 2018 sebanyak 253  perkara dan 

yang telah diminutir,  sebanyak 253 perkara (100%), sehingga sisa 

perkara yang belum diminutir sebanyak 0 perkara (0%), sebagaimana.  

Sedangkan perkara yang belum diputus lebih dari 5 bulan tahun 2018 

sebanyak. 0 perkara sebagaimana. 

Dari perkara yang masuk pada tahun 2018 di pengadilan Agama 

Bawean dapat di buat rasio perkara terhadap majelis hakim sebagai 

berikut, Perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 237 perkara, 

sedang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bawean sebanyak 6 orang 
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termasuk ( Ketua dan Wakil Ketua) sedang pelaksanaan persidangan 

selama 4 hari kerja setiap harinya sidang 1 Ruang/ 3 Majelis sehingga 

semuanya ada 7 Majelis (Majelis A, untuk hakim yang menjadi Ketua 

Majelis B, Majelis C1 sampai C4 ). 

Pembagian penerimaan untuk masing- masing Majelis pada satu tahun 

dengan perkara 259 yang diterima  perbandingannya sebagai berikut:  

1. Untuk Majelis A : 1 sehingga jumlah yang diterima 19 perkara. 

2. Untuk Majelis B : 2 sehingga jumlah yang diterima 38 

3. Untuk Majelis C1 sampai C4 : 3 sehingga masing- masing yang 

diterima 57 perkara. 

Atau setiap bulannya Majelis A menerima 1 perkara, sedangkan Majelis 

B menerima 2 perkara sedangkan C1 sampai C4 menerima masing-

masing 4 perkara. 

Dalam satu minggu masing- masing Majelis melakukan sidang 1 

kali sehingga dalam satu bulan sidang 3 kali dan rata- rata untuk Majelis 

A 1 perkara, majelis B 2 perkara dan Majelis C1 sampai C4 perkara yang 

diputus 3 perkara, Ketua Majelis menjadi anggota Majelis yang lain, 

Kecuali Majelis A dan Majelis B. Dari data diatas dapat disimpulkan : 

1. Pada Tahun 2018  Pengadilan Agama Bawean perkara yang belum 

diputus sebanyak 6 perkara karena perkara ghaib dan panggilan 

melalui mass media  

2. Jumlah perkara tahun 2018 yang diputus tepat waktu sebanyak 253 

perkara   

3. Pengadilan Agama Bawean pada tahun 2018 menerima 1 (satu) 

perkara banding Penerimaan permohonan banding akan tetapi dicabut 

kembali oleh pihak yang memohon banding. 

Pengadilan Agama Bawean tidak menerima permohonan kasasi pada 

tahun 2018. 
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Pengadilan agama Bawean tidak menerima Perkara permohonan 

peninjauan kembali pada tahun 2018. 

4. Pengadilan Agama Bawean pada tahun 2018  menangani Mediasi 

perkara sebanyak 31 Dan tidak ada  yang berhasil damai dari mediasi  

5. Pengadilan Agama Bawean pada tahun 2018 tidak menerima perkara 

anak. 

Sedang laporan Data Penyelesaian Perakara masing-masing Ketua 

Majelis Hakim Tahun 2018, yang mana produktifitas hakim dalam 

menyelesaikan perkara dapat tergambarkan secara jelas dan akurat. 

Keuangan perkara dibukukan dengan memakai aplikasi pada 

SIPP dan juga dibukukan secara manual yang setiap bulan ditutup sedang 

setiap tiga bulan dilakukan pemeriksaan oleh atasan dan setiap 6 bulan 

sekali dilaksanakan audit keuangan dengan menggunakan aplikasi E 

Audit, dengan demikian kevalidkan keuangan perkara akan terus terukur.  

Sisa uang perkara tahun 2017 sejumlah Rp.5.896.000,- 

penerimaan tahun 2018 sejumlah Rp.171.128.000,- sehingga jumlah 

keseluruhan Rp.177.024.000,- sedang pengeluaran Rp.174.468.000,- 

sehingga sisa tahun 2018 sejumlah Rp.2.556.000,-. 

 Sedang saldo uang eksekusi  pada tahun 2017 sejumlah Rp. 0,-, 

penerimaan tahun 2018 sejumlah Rp.0,-, sehingga jumlah penerimaan 

Rp.0.- pengeluaran tahun 2018 sejumlah Rp.0.-. sehingga sisa tahun 2018 

sejumlah Rp.0,-.. 

Perkara yang belum dimasukkan dalam bok arsip pada tahun 

2017 sebanyak 0 perkara sedang pada tahun 2018 yang diputus 253 

perkara sehingga jumlah 253 perkara, dan telah dimasukkan dalam bok 

arsip sebanyak  253 perkara sehingga sisa yang belum masuk bok 

sebanyak 0 perkara dengan rincian sebagaimana terurai dalam daftar tabel 

21.   

Adapun Akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2018 sejumlah 

155 eksemplar. terdiri dari 127 Examplar, Untuk perkara Gugatan yang 

telah berkuatan hukum tetap, sedang 28 examplar  untuk perkara cerai 
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talak yang telah diikrarkan. Sedang yang telah diterima oleh pihak suami 

sebanyak 59 lembar dan yang telah diambil oleh pihak istri 119 lembar, 

sehingga sisa yang belum diambil 132 lembar baik cerai talak maupun 

perkara cerai gugat. 

 

 

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan 

Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam 

organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya. 

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas 

Peradilan Agama, sebagaian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban 

jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada 

didalamnya. 

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi 

perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor 

yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu 

memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : 

perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, 

penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara 

salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable 

melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi 

Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Bawean 

selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya 

dikirim secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  

selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).  

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap 
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barang milik negara yang terdiri dari tanah,gedung bangunan kantor 

permanen dan rumah negara permanen antara lain :  

 

       

No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

Keterangan 
Baik 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

I Ruangan           

1 Ruang Ketua 01/01/2002 1       

2 Ruang Wakil Ketua 01/01/2002 1        

3 Ruang Panitera 01/01/2002 1       

4 Ruang Sekretaris 01/01/2002  1       

5 Ruang Sidang Umum 01/01/2002  1       

6 Ruang Kepaniteraan 01/01/2002  1       

7 
Ruang 
Kesekretariatan 01/01/2002 1        

              

II 
Fasilitas 
Perkantoran           

1 Komputer 30/06/2003     1   

    22/08/2005     1   

    11/04/2005     1   

    04/01/2006     1   

    14/12/2007     2   

    14/04/2008 1       

    14/05/2008 1   4   

    08/12/2009         

    24/05/2010 1       

    04/03/2011 1       

    10/12/2012 1       

    13/06/2016 3       

    02/11/2017 3       

              

2 Laptop 22/02/2007     1   

    14/05/2008 3       

    02/07/2009  1   
 

  

    24/05/2010     1   

    04/03/2011  1   
 

  

    13/06/2016 2       

    02/11/2017 1       
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     26/09/2018 3        

3 Infokus -         

              

4 PABX 14/04/2008     1   

              

5 Mesin Ketik 01/09/1995     1   

    25/11/2009 
 

  1    

              

6 Mesin Fotokopi -         

              

7 AC 14/04/2008 4   1   

    02/11/2017 6       

              

8 Faximile 01/07/1999     1   

    06/08/2007 1       

              

9 Genset dst 29/05/2007   
 

1    

    11/06/2010 1       

 

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Bawean  meliputi: 

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara 

telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Bawean  . 

- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah 

negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 

- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen 

sebanyak 2 KIB, yakni KIB Bangunan gedung, dan KIB Rumah negara 

serta 2 KIB tanah negara, yakni KIB gedung kantor tahun 2018.  

- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan untuk Semester I, dan 

Semester II Tahun 2018 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan Tahun 

2018. 

- Mengusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  agar menerbitan 

SIP (Surat Ijin Penghunian) rumah negara sebanyak 1 SIP (Surat Ijin 

Penghunian) rumah negara. 

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen dan rumah 
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negara di Pengadilan Agama Bawean meliputi : 

- Luas tanah saat ini yang ditempati seluas : 467 m
2
,  sedang bangunan 

dua lantai luas 270  m
2
.. 

- Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Bawean  , untuk 

rumah dinas, bangunan gedungnya 140 m
2
 sedang luas tanah 812 m

2
, 

saat ini kondisi kurang baik dan masih bisa ditempati. 

 

DATA RUMAH DINAS 

DI PENGADILAN AGAMA BAWEAN 

TAHUN 2018 

       

No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

Keterangan 
Baik 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

I 
Rumah 
Dinas           

1 Ketua 25/05/1985 v       

2 Wakil Ketua 27/08/2007 v       

 

- Pengembangan Nilai Aset, untuk pengembangan nilai aset gedung 

bangunan kantor pemanen pada tahun 2018 tidak ada.  

- Penghapusan gedung bangunan kantor permanen, selama tahun 2018 

tidak ada penghapusan bangunan gedung kantor. 

 

Pengadilan Agama Bawean untuk Tahun Anggaran 2018 

mendapatkan Pengadaan alat pengolah data dan Teknologi informasi.  

Dalam Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Bawean 

mendapatkan belanja Perawatan gedung kantor. 54.950.000,-  (Lima 

puluh Empat Juta sembilan ratus Belanja biaya Pemeliharaan gedung 

dan bangunan lainnya sebesar Rp. lima Puluh Ribu Rupiah) dan 

terialisasi semuanya (100%), hal ini digunakan untuk pengecatan 

gedung dan perbaikan-perbaikan lainnya/ termasuk kamar mandi. 

Dalam Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Bawean tidak 

ada penghapusan. 
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Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset 

tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap 

lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas 

bermotor, alat elektronik, dan seluruh inverntaris kantor. Sedangkan aset 

tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap 

pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah 

koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. 

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama 

Bawean antara lain meliputi : 

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan 

kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Bawean  . 

- Pembuatan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) sebanyak 14 ruangan 

SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) dan SIMAK BMN 

(Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik 

Negara). 

- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas bermotor 

roda 2 sebanyak 9 buah dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 1 

buah. 

DATA KENDARAAN DINAS 

DI PENGADILAN AGAMA BAWEAN 

TAHUN 2018 

        

No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
Pemegang 

SIP 
Keterangan 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

I 
Kendaaan 
Roda 4             

1 
Minibus ( 
Innova E 
STD) 2008 v     

Ketua 
Pengadilan   

II 
Kendaraan 
Roda 2             

1 Suzuki 1998     v Kasubag   
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A100XT Umum 
dan 
Keuangan 

2 
Honda GL-
Max 125 1993     v 

Kasubag 
Umum 
dan 
Keuangan   

3 
Honda Astea 
C100 1995     v 

Kasubag 
Umum 
dan 
Keuangan   

4 
Hinda NCB 
97 Win 2001     v   Hakim   

5 
Honda Supra 
X 125 SD 2005 v     

 Jurusita 
Pengganti   

6 
Honda NF 
125 TD 2008 v      Ketua    

7 
Honda NF 
125 TD 2008 v     

 Wakil 
Ketua   

8 
Honda NF 
125 TD 2008 v      Panitera   

9 
Honda NF 
125 TD 2008 v      Sekretaris   

 

- Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor. 

Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka dilingkungan 

Pengadilan Agama Bawean  , meliputi : 

 

Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya 

meliputi: 

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel 

instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, 

serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul 

dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar. 

- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada 

setiap buku baru. 

- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua 

bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor 

klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata 
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bahan pustaka kedalam rak pepustakaan serta di masukkan pada 

aplikasi SLIMS (Senayan Library Management Sytem) dimana ke 

depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Bawean  . 

- Melayani para peminjam buku. 

 

Pada Tahun Anggaran 2018 ini Pengadilan Agama Bawean 

mendapatkan dana dari  DIPA untuk biaya perawatan : 

- kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 1 unit  sebesar Rp 

28.000.000,- terealisasi Rp 28.000.000,- ( 100 %). 

- Kendaraan bermotor roda 2  sebanyak 9 unit sebesar Rp 

26.100.000,- terealisasi  terealisasi Rp 26.100.000,- (100). 

- Belanja perawatan sarana prasarana gedung sebesar  Rp 

27.572.000,- 

 

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Bawean mengajukan 

penghapusan sarana dan prasarana dan belum mendapat persetujuan 

sehingga belum dapat dilakuakan penghapusan. 

 

D. Pengelolaan Keuangan  

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam 

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan 

secara profesional, berbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana 

disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Pengelolaan keuangan di Pergadilan Agama Surabaya yang meliputi 

kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan 

anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam undang-undang tersebut di atas. 

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bawean secara umum 

diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran ,selaku 
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PPK dibantu Kasubag. Kepegawaian dan Kasubag. Umum dan  Keuangan 

selaku pelaksana tehnis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat 

Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat 

oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan 

yang dijabat oleh Pejabat Penanda Tangan SPM / Penguji SPP yang dijabat 

oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Penerima. 

Pengadilan Agama Bawean pada tahun Anggaran 2018 mempunyai 

dua DIPA yang terdiri dari DIPA01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 04 

dari BADILAG MAHKAMAH Agung RI. 

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat 

diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana 

ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) 

jenis belanja, yaitu : 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang 

yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai 

mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji 

dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang 

berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja 

pegawai. 

a. Pagu 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran 

Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2018 yang 

diusulkan pada tahun 2017, untuk belanja kegiatan pegawai 

Pengadilan Agama Bawean   memerlukan dana sebesar 

Rp2.756.298.000,-  dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Bawean untuk belanja 

mendapatkan pagu dana sebesar Rp.2.756.298.000,-  (100 %). 
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b. Realisasi 

Dari pagu layanan Perkantoran mendapatkan dana sebesar Rp 

2.226.365.000,- sedangkan belanja gaji dan tunjangan pegawai 

Pengadilan Agama Bawean dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) tahun anggaran 2018 sebesar   Rp.2.226.365.000,- tersebut, 

anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah 

diterbitkan adalah sebesar Rp. 2.294.628.973,- 

Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, maka total 

pagu yang terserap sebesar 102 %. 

c. Sisa Anggaran  

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang 

telah terealisasi / terserap, maka dari total anggaran minus sebesar 

Rp.41.774.565,- (2,10%). Tetapi anggaran telan di revisi terdapat sisa 

5.332.027,00 Yang secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana 

dalam matrik terlampir. 

2. Belanja Barang 

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang 

dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 

termasuk di dalamnya adalah pemerliharaan dan perjalanan, sesuai dengan 

standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I. 

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan 

standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap 

pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar 

Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja 

barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak 

mengikat. 

a. Pagu 

Rencana Kerja Anggaan Kementrian/Lembaga (RKA-KL) 

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran 

Kementrian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2018 yang diusulkan 

pada tahun 2017 untuk oprasional dan Pemeliharaan Kantor 
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Pengadilan Agama Bawean   memerlukan dana sebesar Rp. 

431.905.000.- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 

tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Bawean untuk Oprasional 

dan Pemeliharaan Kantor mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. Rp. 

431.905.000.- atau bila dibandingkan antara usulan dalam RKA-KL 

untuk tahun 2017 dengan DIPA 2018, maka dikabulkan 100%. 

Sedangkan untuk Program Penyediaan Dana Bantuan Hukum di 

Pengadilan agama Bawean mendapatkan anggaran Rp. 14.200.000,-

untuk  Program Penyediaan Dana Bantuan Hukum dan prodeo sebesar 

Rp. 1.500.000,- dan kedua anggaran tersebut terserap 100% 

b. Realisasi Anggaran 

Dari pagu belanja Perkantoran Pengadilan Agama Bawean dalam 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 

sebesar Rp. Rp.431.905.000.- tersebut, anggaran yang terserap sesuai 

dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp.423.182.208,- 

(97,08%) , sedangkan untuk program Pembebasan Biaya Perkara 

sebanyak 5 Perkara dengan masing-masing Perkara Rp. 300.000,- 

pada Pengadilan Agama Bawean dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2018 bantuan Hukum sebesar Rp 

14.200.000,- dan Anggaran Bantuan Perkara bagi warga miskin Rp. 

1.500.000,-. Anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang 

telah diterbitkan sebesar Rp. 15.700.000,- (100%). 

 

c. Sisa Anggaran 

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah 

terealisasi/terserap, maka dari total anggaran oprasional dan 

pemeliharaan Kantor masih ada sisa sebesar Rp.8.722.792.-  atau  

sebesar( 2,02% )  

3. Belanja Modal 

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan 
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pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. 

Untuk tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Bawean ada belanja 

modal untuk pembelian Pengola data (Laptop).  

 

a. Pagu Anggaran 

Pagu belanja modal Pengadilan Agama Bawean dalam Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 sebesar 

Rp.37.500.000,- dan telah terpakai Rp.37.500.000,- (100%). 

 

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak , penerimaan tahun 

2018 sebesar Rp.12.994.000,- yang telah disetorkan tahun 2018 

sebesar Rp. 12.994.000,-  sisa yang belum disetor tahun 2018 sebesar 

Rp. 0,-  

 

E. Dukungan Teknologi Informasi. 

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi 

Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga 

Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang 

prima,transfaran dan akuntable kepada masyarakat pencari keadilan maka 

sarana tersebut sangat dibutuhkan begitu juga  Sumber Daya Manusia yang 

ada harus trampil dalam mengoperasikannya. Aplikasi yang digunakan pada  

Pengadilan Agama Bawean sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan 

Agama lainnya yaitu memakai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

yang merupakan Pola Bindalmin yang dikompoterisasikan, sebagaimana 

dinstruksikan oleh BADILAG Mahkamah Agung RI. Adapun semua 

instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi 

tersebut, mulai dari pendaftaran perkara , berita acara sidang, putusan, 

pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga 

dengan aplikasi ini sangatlah memperingan beban tugas kita.  

Adapun perangkat keras yang dimiliki saat ini berupa : 1 buah server, 10 
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buah Pc Unit, 6 buah Printer,14 Buah  Laptop.  

Dengan adanya dukungan perangkat keras dan sistem informasi 

penelusuran perkara (SIPP) pengadilan agama bawean pada tahun 2018 telah 

berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan 

dengan penerapan One day minut dan one day publish. Terbukti dengan 

program tersebut di pengadilan agama bawean lebih cepat penyelesaian 

perkara dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.  

F. REGULASI TAHUN 2018 

Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang  akuntabel 

dan berkualitas dan dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta dapat 

memberikan saran perbaikan, maka  Pengadilan Agama Bawean selama pada 

tahun 2018 ini membuat suatu  pedoman sebagai dasar pelaksanaan tugas  

dan sebagai bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi . 

Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi pada area :   

1. MANAJEMEN PERUBAHAN 

Area ini bertujuan untuk merubah secara sisimatis dan konsisten dari 

sistim dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja 

individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran 

Reformasi Birokrasi. Adapaun sasarannya adalah meningkatnya komitmen 

pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya kerja dan 

menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya 

resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean 

untuk mewujudkannya pada tahun 2018 membuat Regulasi Tim Reformasi 

Birokrasi. 

2. PERUNDANG-UNDANGAN 

Area ini bertujuan meningkatkan effektifitas pengelolaan peraturan 

perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih 
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dan disharmonisasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh 

kementerian/ lembaga, meningkatnya effektifitas pengelolaan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu untuk pengukuran sasaran dengan 

membuat SOP sebagai pedoman pelaksanan sesuai dengan SK Ketua PA. 

Bawean  No. W13-A35/ 61/OT.01.3/I/2016 Tgl 02 Januari 2018.  

 

3. PENATAAN  PENGUATAN ORGANISASI 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem 

organisasi secara profesional  sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas 

masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai  adalah : menurunnya tumpang tindih 

tugas dan fungsi internal dan meningkatnya kapasitas organisasi dalam 

melaksanakan tugas pokok. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean 

dalam pelaksanaannya dibuatkan Job Discription sesuai dengan SK Ketua 

PA Bawean No. W13-A35/52/OT.00/I/2018 Tgl 02 Januari 2018 dan 

sesuai dengan struktur organisasi. 

 

4. PENATAAN TATA LAKSANA 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, 

proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efesien dan terukur pada suatu 

organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya 

penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses 

manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja di pemerintah. Oleh 

karena itu Pengadilan Agama Bawean dalam implementasinya dalam 

organisasi telah menggunakan aplikasi baik SIPP untuk pelayanan perkara, 

SIKEP dan e-PUPNS untuk kepegawaian, SIMAK BMN untuk barang 

milik negara serta SPIP, APIP, SAS 2018 dan SAIBAuntuk keuangan, 
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untuk menertibkan pelaksanaannya maka ditunjuk TIM TI sebagai 

kordinator, sedang untuk pengukuran pencapaian adalah dengan 

terbangunnya IKU dan survey CAPAIAN KERJA sebagaimana wujud 

dari PERJANJIAN KERJA yang tertuang dalam LAPORAN KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH setiap tahun. 

 

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur 

yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis  

kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan 

kesejahteraan yang sepadan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : 

a.  Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. 

b.  Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur 

pada masing-masing lembaga. 

c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas 

manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur. 

Pengadilan Agama Bawean dalam mewujudkannya adalah dengan 

menertibkan SIKEP sehingga akan memudahkan pihak yang berwenang 

dalam pelaksanaan mutasi karena kewenangan mutasi rekrutmen ada pada 

Mahkamah Agung, sedangkan untuk meningkatkan disiplin pegawai 

diterapkan dengan  absensi melalui finger dan dikordinasi oleh Wakil 

Ketua sebagai Ketua Pengawas bidang  beserta TIM ABSENSI. 

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya 

kinerja lembaga dan meningkatnya akuntabilitas lembaga dengan dasar 

pengukuran terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya 
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kinerja organisasi yang terukur serta peningktan kualitas laporan. Dalam 

hal ini Pengadilan Agama Bawean untuk pelaksanaannya adalah adanya 

IKU dan menerapkan sistem pelaporan yang berbasis TI, untuk itu supaya 

pelaksanaan terkordinasi dibentuk TIM TI dan dibuatkan Surat Keputusan 

Ketua PA Bawean  No. W13-A35/66/Hm.02.3/I/2018 Tanggal 2 Januari 

2018. 

7. PENGUATAN PENGAWASAN 

Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih 

dan bebas KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah:  

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. 

b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara. 

c. Meningkatnya status opini BPK tehadap pengelolaan negara. 

d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 

Untuk itu Pengadilan Agama Bawean dalam implementasi pada area ini 

adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun Keuangan Perkara 

secara rutin dan berkala dan memasukan dalam Aplikasi KOMDANAS di 

Website Mahkamah Agung sedang untuk perkara dengan aplikasi sipp-

ma.mahkamahagung.go.id. dan secara internal telah ditunjuk Pengawas 

Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bawean  

No. W13-A35/44/HK.05/I/2018 Tgl.02 Januari 2018. 

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai 

adalah :  

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (cepat, murah, biaya ringan). 

b.  Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi 
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pelayanan internasional. 

b. Meningkatnya indek kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik.       

  


