
 

SEKAPUR SIRIH PENGANTAR DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN 

PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) 

PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA 

TAHUN 2021 

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Allah SWT Tuhan Yang 

MahaKuasa, ijinkanlah saya selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas 

Pengadilan Negeri Praya Klas II untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai 

pengantar dalam Laporan Persiapan pelaksanaan penilaian mandiri Zona Integritas 

menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); 

Dalam era dan situasi pandemic Covid 19 yang masih menyelimuti dan 

menyerang wilayah Praya khususnya dan Indonesia pada umumnya, sudah tentunya 

sangat berpengaruh bagi Pengadilan Negeri Praya dalam memberikan pelayanan yang 

bersih bagi masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi dengan semangat dan tekad yang 

bulat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar tetap bisa melayani 

masyarakat dengan sepenuh hati dan tetap mengedepankan kesehatan serta 

keselamatan aparatur pengadilan juga masyarakat pengguna pengadilan, maka seluruh 

pimpinan dan segenap aparatur Pengadilan negeri Praya tetap konsisten memberikan 

pelayanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan itu sendiri; 

Sebagai perwujudan dari keberhasilan Pengadilan Negeri Praya dalam 

meraih predikat Wilyah Bebas Korupsi pada tahun 2020 sebagaimana Surat keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Seluruh 

jajaran Pengadilan Negeri Praya telah secara konsiten melaksanakan semua unit 

pelayanan berdasarkan standar WBK tersebut. Bahkan saat ini untuk lebih meraih dan 

mengapai prestasi yang lebih tinggi PN Praya telah mempersiapkan diri untuk dinilai 



dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam tahun 2021 

ini. Bahwa persiapan tersebut telah dilaksanakan sejak awal Januari tahun 2021 

dengan langkah-langkah lebih memantapkan 6 (enam) Area, yang dikomandani 

Koordinator Area dan anggota yang sigap dan handal,  yaitu ;  

1.  Area I - MANAJEMEN PERUBAHAN 

2.  Area II - PENATAAN TATALAKSANA 

3.  Area III - PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

4.  Area IV - PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 

5.  Area V - PENGUATAN PENGAWASAN 

6.  Area VI - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

Bahwa sebagai umat manusia CiptaanTuhan sudah tentu ada keterbatasan 

yang kami miliki, akan tetapi dengan petunjuk dan arahan dari Bapak/Ibu yang 

berkompeten dibidangnya kami selalu terbuka menerima kritik dan saran; 

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi Kami Pimpinan dan 

segenap jajaran Pengadilan Negeri Praya dalam persiapan meraih predikat Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini; 

Terimakasih. 

Praya, 26 Pebruari 2021                                                                            
Ketua Tim Pembangunan ZI 

 

                                                                                       

A.A. AYU MERTA DEWI, SH,.MH. 

 



LAPORAN PELAKSANAAN 

PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) 

PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA 

TAHUN 2021 

 

A.  DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedornan Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  

dan  Melayani  di  Lingkungan lnstansi Pemerintah; 

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 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 dan Badan 

Peradilan di Bawahnya; 

3. Surat  Keputusan  Ketua  Pengadilan  Negeri Praya Nomor W25-

U6/33/OT.01.3/1/2020, tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Praya; 

B.   MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas ini  dimaksudkan  

sebagai  bentuk komitmen Pengadilan Negeri Praya  untuk melanjutkan 

pembangunan  Zona Integritas  menuju  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan Melayani 

(WBBM) secara berkelanjutan dan berkesinambungan setelah sebelumnya 

Pengadilan Negeri Praya berhasil meraih predikat sebagai Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) pada tahun 2020;  

2. Tujuan Pelaksanaan  Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas  adalah 

merupakan kelanjutan rencana kerja tahun 2020 menyiapkan sejumlah rencana 

aksi untuk tahun 2021 yang sekiranya akan  dilakukan  oleh  semua  tim  

Pembangunan  Zona Integritas  untuk mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani pada tahun 2021 ini; 



C.  RUANG LINGKUP 

Adapun Ruang  lingkup  Pelaksanaan  Penilaian Mandiri Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) adalah  rencana  aksi  semua  area  pembangunan  Zona  Integritas  

di  lingkungan  Pengadilan Negeri Praya. Pengadilan Negeri Praya telah 

mencanangkan Zona Integritas sejak tahun 2018 dan telah melakukan pembangunan 

zona integritas sejak pencanangannya sampai dengan tahun 2021 ini. Bahwa pada 

tahun 2020 Pengadilan Negeri Praya telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK), dengan diraihnya predikat WBK tersebut, menambah keyakinan segenap 

aparatur Pengadilan Negeri Praya untuk kembali berjuang memperoleh predikat 

selanjutnya yakni Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan 

pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Praya adalah kegiatan yang 

berkesinambungan dalam upaya meningkatkan efektifitas maupun efesiensi dalam 

kinerja, meningkatkan kinerja aparatur peradilan dalam rangka menciptakan birokrasi 

yang bebas korupsi, bersih dan melayani; 

 

D.   RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT 

 

1.  Area I - MANAJEMEN PERUBAHAN 

 

Pelaksanaan Rencana Aksi : 

Di awal tahun 2021 ini,  pimpinan pengadilan dan tim pembangunan zona integritas 

telah merumuskan untuk rencana aksi/rencana kerja yang tetap dilakukan dan yang 

akan dilakukan setahun kedepan untuk pencanangan wilayah birokrasi bersih dan 

melayani (WBBM) Adapun rencana aksi/rencana kerja tersebut, adalah sebagai berikut 

:  

1) Oleh karena adanya penambahan beberapa personil dan terjadi promosi/mutasi 

personil lama ke satuan kerja lain, maka dipandang perlu dilakukan beberapa 

perubahan untuk komposisi kordinator area dan anggota Pembangunan Zona 

Integritas sehingga diharapkan dapat menambah semangat baru dan 

memperkaya khasanah ide dan kreativitas pada setiap area. Kehadiran orang-



orang baru baik yang bertindak sebagai kordinator area ataupun anggota team 

akan memberikan nuansa/sentuhan baru ataupun ide-ide kreatif yang didapat 

dari pengalaman sebelumnya dari personil tersebut sehingga akan mendukung 

kelancaran dan kesuksesan pembangunan zona integritas; 

2) Bahwa sebagai bentuk keseriusan dalam membangunan zona integritas, pada 

awal januari 2021 seluruh aparatur Pengadilan Negeri Praya telah mengucapkan 

dan menandatangani Pakta Integritas dihadapan Ketua Pengadilan Negeri 

Praya; 

3) Bahwa Tim Pembangunan ZI telah  Menyusun  Rencana  Kerja  Pembangunan  

Zona  Integritas  menuju WBBM pada awal tahun 2021 sebagai acuan dalam 

pembangunan zona integritas 

4) Bahwa peningkatan budaya kerja sebagaimana telah dilakukan sejak 2019 tetap 

dilanjutkan hingga pada tahun 2021 ini sebagai upaya meningkatkan kinerja dan 

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu sebagai dukungan terhadap 

pelaksanaan budaya kerja, telah dilakukan pula penanaman nilai kode etik dan 

pedoman perilaku bagi seluruh aparatur dalam setiap kegiatan pembinaan yang 

dilakukan pimpinan. Selain itu dibangun juga kesadaran akan pentingnya 

memahami 8 nilai utama Mahkamah Agung/Badan Peradilan melalui kegiatan 

sosialisasi baik dalam apel pagi/sore maupun setiap rapat yang diselenggarakan; 

5) Bahwa telah dilakukan pemilihan role model dan agen perubahan, periode 

januari sampai dengan juni 2021. 

6) Sudah dilaksanakan  sosialisasi  tentang  pembangunan  Zona  Integritas  

menuju WBBM kepada seluruh  pegawai  Pengadilan Negeri Praya baik pada 

apel pagi/sore maupun kegiatan rapat. Juga telah dilakukan public campain 

kepada masyarakat melalui media online, website, spanduk dan media social; 

7) Dalam membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, 

Pengadilan Negeri Praya telah berperan aktif mengkampanyekan pentingnya 

menjaga pola hidup sehat serta menjalankan protocol kesehatan dalam 

berkegiatan di Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Praya, seperti tetap 

memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ke Kantor Pengadilan Negeri 

Praya, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak, menghindari kerumunan, bahkan 



sampai menerapkan persidangan online agar mengurangi intensitas kerumunan 

di Kantor Pengadilan Negeri Praya. 

 

2.  Area II - PENATAAN TATALAKSANA 

 

Pelaksanaan Rencana Aksi : 

Tujuan dari penataan tatalaksana ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi 

informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona  Integritas 

menuju WBBM dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen 

pemerintahan di Zona Integritas menuju WBBM serta meningkatnya  kinerja  di Zona  

lntegriias  menuju WBBM di Pengadilan  Negeri Praya. 

Pelaksanaan Rencana aksi dalam komponen Penataan Tata Laksana adalah : 

1. Memastikan baik Standar Operasional Prosedur maupun instruksi kerja yang 

telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik 

2. Bahwa seluruh monitoring, pengukuran kinerja, pengawasan dan pengaduan 

telah dilakukan melalui aplikasi: baik SIPP, MIS, PTSP+, Komdanas, SIKEP, 

SIWAS MARI Aplikasi Komdanas, SAIBA, SIMAK-BMN, Aplikasi Persediaan, 

Aplikasi Gaji, SIPP, MIS, SAKTI, (e-SKP),Website resmi, Aplikasi SIPP, SIKEP, 

PTSP Plus, Aplikasi IKM, Antrian Sidang, e-court dan e-litigasi, e-SKUM, Asisten 

Virtual, guna menjalankan system E-office pada Pengadilan Negeri Praya. 

3. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan memberikan layanan kepada 

pengguna pengadilan, Pengadilan Negeri Praya telah mengembangkan 

beberapa Aplikasi Seperti TASTURA dan SIPUTU GESIT yang terus 

disosialisasikan kepada seluruh pengguna layanan pada Pengadilan Negeri 

Praya, baik itu melalui sosial media, ataupun media media informasi lainnya. 

4. Bahwa dalam rangka mendukung program Mahkamah Agung untuk peradilan 

secara elektronik, Pengadilan Negeri Praya telah melaksanakan pendaftaran 

perkara melalui system e-court. Hampir seluruh perkara perdata pada tahun 

2020 diajukan secara e-court. Sebagai tindak lanjut e-court, Pengadilan Negeri 

Praya juga telah melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) 

dihampr 50% perkara yang didaftar secara e-court. Pelaksanaan ini terus 



dimonitoring dan dievaluasi sehingga pelaksanaan e-litigasi bisa dilaksanakan 

100%; 

5. Bahwa dalam rangka antisipasi akibat dampak pandemic COVID-19, sejak Maret 

2020 Pengadilan Negeri Praya, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Praya, 

Kepolisian Resort Lombok Tengah dan Rumah Tahanan Lombok Tengah telah 

menyelenggarakan sidang secara video conference. Untuk kegiatan tersebut 

Pengadilan Negeri Praya telah menyiapkan dua ruang sidang yang dilengkapi 

seluruh sarana prasarana dan juga didukung akses jaringan internet kabel 

terbaik untuk mengantisipasi hambatan dalam jaringan;  

6. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri 

Praya, pengadilan negeri praya memiliki website, media sosial, dan pusat 

pelayanan informasi, guna memudahkan para masyarakat pencari keadilan 

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. 

3. AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

Pelaksanaan Rencana Aksi : 

Tujuan dari penataan SDM ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan 

SDM, meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  SDM,  

meningkatkan  disiplin SDM,  meningkatkan  efektivitas  manajemen  SDM,  dan  

meningkatkan  profesionalisme SDM di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.  

Pelaksanaan Rencana Aksi untuk Area Penataan Sistem Manajemen SDM sebagai 

berikut : 

1. Telah menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan 

analisis beban kerja; 

2. Menempatkan  pegawai  mengacu  pada  kebutuhan  pegawai  yang  telah  

disusun perjabatan; 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai; 

4. Melakukan  mutasi  pegawai  antar  jabatan  dengan  memperhatikan  

kompetensi pegawai  dan  mengikuti  pola  mutasi  yang  telah  ditetapkan  

dalam  rangka  untuk pengembangan karir pegawai; 

5. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  kegiatan  mutasi  dalam  

kaitannya dengan perbaikan kinerja; 



6. Melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi; 

7. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan 

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

8. Menurunkan  kesenjangan  antara  kompetensi  pegawai  dengan  standar  

kompetensi jabatan; 

9. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat 

maupunpengembangan kompetensi lainnya; 

10. Melaksanakan  pengembangan  kompetensi  pegawai  melalui  lembaga  

pelatihan,  in house training, coaching atau mentoring; 

11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi 

dalamkaitannya dengan perbaikan kinerja; 

12. Menetapkan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. 

13. Menyesuaikan  ukuran  kinerja  individu  dengan  indikator  kinerja  individu  level 

diatasnya; 

14. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; 

15. Menetapkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian 

reward; 

16. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku; 

17. Memutakhirkan data inforrnasi kepegawaian secara berkala.. 

4.  Area IV - PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 

Pelaksanaan Rencana Aksi : 

Tujuan dari penguatan akuntabilitas ini adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas di 

Pengadilan Negeri Praya.Pelaksanaan  Rencana  Aksi  dalam  komponen Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja ini adalah :  

1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan (SAKIP, 

RKT, IKU) dan juga telah melakukan monitoring setiap bulan atas kepatuhan 

terhadap pelaksanaan program kerja; 

2. Bahwa Pimpinan memastikan penyerapan anggaran dilakukan secara 

transparan dan akuntabel, melalui evaluasi setiap triwulan dan juga kewajiban 

pelaporan penyerapan serapan DIPA setiap bulan dari Sekretaris selaku 

Pengguna Anggaran kepada Ketua Pengadilan; 



3. Bahwa setiap Hakim telah menyusun court calendar dalam penanganan perkara 

sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak berperkara dalam 

penyelesaian perkara. Setiap keterlambatan penanganan perkara diwajibkan 

kepada Hakim untuk membuat laporan disertai dengan alasannya 

4. Bahwa sebagai bentuk akuntabilitas, Pengadilan Negeri Praya telah 

mengumumkan pencapaian kinerja semester II (Juni sampai Desember 2020) 

kepada masyarakat melalui website resmi Pengadilan Negeri Praya; 

 

5.  Area V - PENGUATAN PENGAWASAN 

Pelaksanaan Rencana Aksi : 

Tujuan  dari  penguatan  pengawasan  ini  adalah  meningkatnya  kepatuhan  dan  

efektifitas pengelolaan  keuangan  Negara,  meningkatnya  kualitas  laporan  keuangan,  

menurunnya tingkat  penyalahgunaan  wewenang  di Pengadilan Negeri Praya 

Pelaksanaan Rencana Aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah:  

1. Pengadilan Negeri Praya  sudah  melakukan  public  campaign  tentang 

pengendalian gratifikasi maupun sosialisasi SK Ketua PN Praya tentang 

pengendalian gratifikasi kepada seluruh aparatur PN Praya secara berkala 

dalam rapat bulanan; 

2. Bahwa Pengadilan Negeri Praya telah menyusun analisis dan manajemen resiko 

terhadap semua bidang layanan dan penunjangnya. Hal ini juga telah 

disosialisasikan kepada seluruh aparatur PN Praya agar mengetahui bagaimana 

potensi resiko dalam bidang pekerjaannya dan tata cara pengendaliannya;  

3. Bahwa Pimpinan PN Praya telah memastikan dan memastikan lingkungan kerja 

di PN Praya jauh dari pengaruh korupsi dan gratifikasi dengan menghindarkan 

pengguna layanan langsung bertemu dengan aparatur PN Praya. Ada 3 

pembagian Zona di lingkungan PN Praya, yaitu Zona Merah (Terlarang untuk 

pihak luar masuk, seperti: ruang kerja), Kuning (diperbolehkan masuk dengan 

ijin, seperti aula dan ruang pimpinan), Hijau (pihak luar diperkenankan masuk); 

4. Bahwa penerapan PTSP (Pelayanan Terpatu Satu Pintu) dengan diawasi CCTV 

memastikan layanan diberikan petugas dengan terbuka dan transparan kepada 

masyarakat, untuk menghindari praktik korupsi;  



5. Bahwa sampai dengan Januari 2021 telah dipastikan seluruh aparatur, mulai dari 

Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat 

Fungsional, karyawan-karyawati telah mengisi e-LHKPN dan e-LHKASN. 

 

6.  Area VI - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

Pelaksanaan Rencana Aksi : 

Tujuan  dari  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  adalah  meningkatkan  kualitas 

pelayanan publik unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan, dan 

meningkatkan indeks  kepuasan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  

publik  di Pengadilan Negeri Praya.  Pelaksanaan dari rencana aksi dalam komponen 

penguatan pengawasan ini adalah : 

1. Bahwa untuk meningkatkan standar pelayanan pada para petugas PTSP akan 

dilakukan pelatihan rutin tentang pelayanan (service excellent). 

2. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk/pelayanan 

apa saja yang terdapat pada pengadilan negeri praya akan dilakukan sosialisasi 

ke kecamatan – kecamatan yang ada di wilayah Hukum PN Praya 

3. Bahwa seluruh akses layanan di Pengadilan Negeri Praya telah dilakukan 

dengan berorientasi pada penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan 

khusus/orang tua 

4. Bahwa akan dilakukan sosialisasi tentang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

Bulan Oktober 2020 dan Hasil Survei Persepsi Korupsi Oktober 2020 

5. Bahwa akan dilakukan kegiatan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Kepuasan 

Masyarakat pada bulan Maret 2021 

6. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan 

layanan – layanan apa saja yang terdapat pada PN Praya, akan dibuatkan 

sarana diskusi berupa Podcast pada kanal Youtube dan inovasi lainnya yang 

akan disosialisasikan bertahap. 

 

7.  RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL 

Rencana Aksi Komponen Hasil : 

a. Membentuk tim survey dan pencacah hasil survey persepsi anti korupsi; 



b. Menentukan responden survey; 

c. Menyusun dan menyiapkan kuisioner; 

d. Pengolahan hasil survey oleh tim pencacah hasil survey. 

Pelaksanaan Rencana Aksi : 

a. Tim Survey dan pencacah hasil survey  persepsi anti korupsi  telah dibentuk  

berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Praya; 

b. Responden survey  untuk Index Kepuasan Masyarakat sebanyak 150 

responden; 

c. Kuisioner survei sudah dibuat dibuktikan dengan telah dilaksanakannya Surveri 

Index Kepuasan Masyarakat dan Survei Indek Persepsi Korupsi  

d. Laporan  hasil  Survei  IKM  telah  dibuat  bulan Oktober 2020 dengan nilai 

indeks kepuasan masyarakat sebesar 86,48 dengan kategori baik dan Survei 

Persepsi Anti Korupsi yang dibuat bulan Oktober 2020 dengan nilai indeks 

persepsi korupsi sebesar 3,65 dengan hasil bersih dari korupsi; 

 

E.  KESIMPULAN 

 Bahwa dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara 

berkesinambungan mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini, Pengadilan Negeri Praya 

dapat menunjukkan diri sebagai Pengadilan Negeri yang berkinerja tinggi. 

Hal ini terbukti dengan pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Praya telah meraih predikat 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga Pengadilan Negeri Praya  berkomitmen untuk 

melanjutkan pembangunan  Zona Integritas  menuju  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan 

Melayani (WBBM) secara berkelanjutan dan berkesinambungan. 

Selain itu peningkatan kinerja Implementasi SIPP, yang pada Januari 2020 

sampai dengan Desember 2020 mendapat nilai 986,77 Pengadilan Negeri Praya 

dipercaya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu 

Pengadilan Kelas II yang diwajibkan menerapkan register elektronik oleh karena 



kemampuan mempertahankan nilai SIPP lebih dari 900 selama periode 2020. Selain itu 

Pengadilan Negeri Praya juga telah berhasil membangun birokrasi yang efektif dan 

efisien dengan berbagai aplikasi yang memudahkan layanan bagi masyarakat dan 

mempercepat kerja pengadilan negeri praya. Diharapkan dengan tercapainya hal 

tersebut diatas, didukung perubahan mindset dan penguatan pengawasan akan tercipta 

birokrasi Pengadilan Negeri Praya yang bersih dan melayani (WBBM);    

   

                                                                 Ditetapkan di : Praya 

                Tanggal : 26 Februari 2021 

      Ketua Tim Pembangunan ZI 

 

 

      A.A. AYU MERTA DEWI,SH,MH. 

 

 

 


