




 
Hari/ Tanggal 

Waktu 

Tempat 

Pimpinan Rapat 

Yang Hadir 

: 

: 

: 

: 

: 

Senin / 18 Februari 2019 

10.00 – 11.00 wita 

Ruang Rapat Pengadilan Negeri Martapura 

Koordinator Area 6 ZI Pengadilan Negeri Martapura 

Koordinator dan 4 orang anggota 

 

 Rapat hari ini dibuka langsung oleh Gesang Yoga Madyasto, S.H selaku Koordinator 

Area 6  Penguatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Martapura. 

 Adapun pembahasan dalam rapat antara lain, berkenaan dengan area 6 yaitu 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan komponen sebagai berikut :  

1. Standar Pelayanan (3 %) 

2. Budaya Pelayanan Prima (3 %) 

3. Penilaian kepuasan (4 %) 

 

Dengan tiga komponen tersebut maka perlu disusun eviden (bukti fisik) terkait indikator 

– indikator dari komponen : 

1.a.  unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan instansi pusat dan 

juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; 

1.b. unit kerja telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang 

ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang 

sesuai dengan karakt eristik unit kerja. 

1.c. unit kerja telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan instansi 

pusat dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. 

1.d. unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang 

dilakukan instansi pusat dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas 

standar pelayanan dan SOP ; 

2.a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya 

pelayanan prima . 

2.b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan 

pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi , radio dsb); 
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2.c. Telah terdapat sistem sanksi /reward bagi pelaksana layanan serta pemberian 

kompensasi kepada peneri ma layana n bila layanan tidak sesuai standar dan sudah 

diimplementasikan; 

2.d. Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; 

2.e. unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit 

kerja lain 

3.a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala. 

3.b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: 

papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb). 

3.c. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat. 

 

Seluruh eviden diupayakan selesai segera mungkin sebelum akhir Februari 2019. Dan 

untuk data-data eviden dikoordinasikan dengan sub bagian terkait. Segala kendala diharapkan 

segera disampaikan kepada koordinator area 6 ZI Pengadilan Negeri Martapura. 

 

Pembahasan rapat selesai dan ditutup langsung oleh Koordiantor area 6 ZI Pengadilan 

Negeri Martapura Kelas IB. 

 
 

Koordiantor, 

 

 

ttd 

 

GESANG YOGA MADYASTO, S.H. 

Notulis 

 

 

ttd 

 

MUHAMMAD RAKHMAN ANSYARI, S.Kom. 
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