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Kandangan, 28 Januari 2020

Nomor W15.U2/ lQ°) /KP.03/1/2020
Lampiran :
Perihal Undangan Rapat Sosialisasi

Kepada Yth :
1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan
2. Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan
3. Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kandangan
4. Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Kandangan
5. Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan
6. Panitera Pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Kandangan
7. Staf dan PPNPN pada Pengadilan Negeri Kandangan

d i-
Kandangan 

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak/lbu/Saudara (i) untuk mengikuti Rapat 
Sosialisasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari
Tanggal
Pukul
Ruang
Agenda

Rabu
29 Januari 2020
10.00 WITA s/d Selesai
Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kandangan

- Budaya Kerja
- Pelayanan PRIMA
- Maklumat Pelayanan

kasih.

- SKP
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PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

HARI /  TANGGAL RAPAT Rabu, 29 Januari 2020 KETERANGAN LAMPIRAN

LOKASI RAPAT RUANG SIDANG PENGADILAN NEGERI V DAFTAR HADIR

10.00 WITA SELESAI 11.30 WITA

RAPAT SOSIALISASI 
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

POKOK BAHASAN RAPAT 1 Budaya Kerja

2 Pelayanan Prima

3 Maklumat Pelayanan

4 SKP

5 Kode Etik /  Disiplin /  Kode Perilaku

PIMPINAN RAPAT 1 DIAN ERDIANTO, SH, MH

NOTULIS 2 HUDHAN MUFAZHAL, S.I.P

V UNDANGAN

V DOKUMENTASI 

Beri Tanda berikut V

BAHASAN RAPAT

Pada hari ini Rabu, 29 Januari 2020, diadakan rapat sosialisasi dengan agenda seperti 

disebutkan di atas. Rapat di buka oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Dian Erdianto, AH, 

MH dan di hadiri oleh seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Kandangan. Ada beberapa bahasan 

yang akan di sosialisasikan pada rapat kali ini.

1. Budaya Kerja

Budaya Kerja 5R terdiri dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin merupakan konsep yang 

diadopsi dari manajemen Jepang, yang lebih banyak diaplikasikan pada bidang industri. 

Dalam sejarahnya, industri Jepang dianggap sebagai ancaman yang demikian besar bagi 

industri di berbagai negara.

Dalam materi sosialisasi ini Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan menekankan 

bahwa sikap m ental yang d irum uskan dalam budaya kerja ini adalah modal utam a yang 

mutlak harus dim iliki oleh setiap individu Aparatur Sipil Negara terutama ASN yang
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bekerja di lembaga pelayanan hukum seperti di pengadilan. Budaya Kerja memiliki 

beberapa komponen indikator yang sudah sering kita dengar dan lihat di berbagai tem pat, 

atau perkantoran pemerintah maupun swasta, yang yang dikenal dengan slogan 3S atau 

Senyum, Salam, Sapa dilanjutkan dengan 5R, atau Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin 

dan yang terakhir adalah 8 budaya malu.

2. Pelayanan Prima

Salah satu bentuk pelayanan prima aparatur peradilan yang mempunyai nilai strategis sekaligus 

dapat menjadi ujung tombak pelayanan prima pengadilan adalah layanan One Stop Service, 

lembaga One Stop Service merupakan bentuk mekanisme dan sistem kerja pelayanan perkara 

kepada para pihak pencari keadilan dengan layanan terpadu menggunakan satu pintu dimana 

semua urusan yang berkenaan dengan keperluan pengurusan administrasi perkara mulai dari 

pendaftaran sampai kepada pengurusan hasil dan pelaksanaan putusan diselesaikan sampai 

tuntas di one stop service. One stop service dilaksanakan di Institusi Peradilan dalam rangka 

reformasi birokrasi dalam mengkemas sistem Pola Bindalmin melalui meja-meja yang lebih 

tertata, sistemik, sederhana, tuntas dan transparan, sehingga betul-betul mendukung asas 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada muaranya layanan ini dapat 

memberi kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi pencari keadilan yang sekaligus bertujuan 

secara internal untuk meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga penulis 

tertarik mengangkat permasalahan One Stop Service sebagai lembaga strategis yang dapat lebih 

efektif memberikan pelayanan prima pengadilan.

Pada lembaga peradilan sendiri, kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat 

dijumpai dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebagai wajah dari lembaga 

peradilan, meja PTSP diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang prima bagi pemenuhan 

kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas 

pelayanan tersebut, maka perlu dilaksanakannya pelatihan “Service Excellence” bagi warga 

peradilan, khususnya bagi petugas PTSP yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. 

S e b a g a i tin d a k  la n ju t d a ri a d a n y a  s o s ia lis a s i in i, a k a n  d i a d a k a n  S o s ia lis a s i P e la y a n a n  P R IM A  

yang akan bekerja sama dengan B A N K  B R I dalam menjalankan Pelayanan. Sehingga diharapkan
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petugas dapat memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat khususnya para pencari 

keadilan.

3. Maklumat Pelayanan.

Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, 

meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan 

sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/H/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam 

memberikan pelayanan kepada publik.

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan 

Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin 

yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan 

prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kineija pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar 

pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan 

per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan 

pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Aturan yang dijadikan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kandangan yaitu, 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 

Tentang Standar Pelayanan Pengadilan

4. SKP

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang 

akan dicapai oleh seorang PNS, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan 

atasan langsung pegawai. SKP merupakan pengganti dari DP-3 (Daftar proses penilaian 

pelaksanaan pekerjaan). Kenyataan empirik menunjukkan PNS cenderung terjebak ke dalam
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proses form alitas. DP3-PNS telah kehilangan a rti dan m akna substantif, tidak berkait langsung 

dengan apa yang telah dikerjakan  PNS.

Untuk memperbaiki sistem tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2011 

Tentang Penilaian Prestasi kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian 

secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas 

pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur. Unsur 

pertama yaitu sasaran kerja yang berasal dari kontrak kinerja, terdiri atas aspek kuantitas, 

kualitas, waktu, serta biaya dengan bobot penilaian 60%, dan unsur kedua yakni perilaku kerja 

yang berasal dari pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja 

sama, serta kepemimpinan. Unsur perilaku kerja ini memiliki bobot penilaian 40%.

Yang perlu diperhatikan mengenai SKP :

• Setiap PNS wajib menyusun SKP.

• SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian 

yang bersifat nyata dan dapat diukur.

• SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.

• Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka 

keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

•  SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

• Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan 

tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas 

atau surat perintah menduduki jabatan.

• PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Melalui sosialisasi tersebut diharapkan SKP dapat diterapkan secara menyeluruh di lingkungan 

Pengadilan Negeri Kandangan dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun
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2011.

5. Kode Etik / Disiplin / Kode Perilaku

Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di 

berbagai tingkatan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak- 

pihak lain dalam masyarakat untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini. Selain 

itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kaiidicetuskan dalam 

Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia 

dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya 

ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang 

merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian 

mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip Internasional, maupun 

peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain The Bangalore 

Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku 

Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 

tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Ri N om or: 215/KMA/SK/XH/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 

(sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) 

Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung 

Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) 

Bersikap Profesional.

Selain Hakim, Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kode Etik sesuai sumpah jabatan masing- 

,masing. Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil memiliki 

akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara 

profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan
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pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan 

kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Untuk menjamin agar setiap Pegawai Negeri Sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan 

ketaatan, dan pengabdiannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar 

dinas.

Untuk pegawai kontrak atau PPNPN, Kode etik dan perilaku mengikuti PNS namun disesuaikan. 

Selain itu untuk Kontrak akan diadakan evaluasi selama enam bulan sekali untuk melihat apakah 

kinerja baik dan kualitasnya masih terjaga.

Rapat sosialisasi ini ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Kandangan.

Demikianlah notulen ini dibuat dan ditanda tangani oleh Notulis serta diketahui oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Kandangan.

TANDA TANGAN

NOTULIS
NAMA LENGKAP & TTD 

HUDHAN MUFAZHAL

KETUA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
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TANGGAL : 29 Januari 2020

TEMPAT / JAM : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kandangan /10 .00  WITA s/d seiesai 

AGENDA : Rapat Sosialisasi
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