
MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  
LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI 

TERHADAP PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG 
PERIODE JANUARI S.D. MARET 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      TAHUN 2022 
 
 



MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI 
TERHADAP PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG 

PERIODE JANUARI S.D. MARET 2022 
 

NO MONITORING EVALUASI  TINDAK LANJUT 

1 3 (tiga) nilai terendah dari unsur survey Persepsi Anti 
Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Kayu Agung Periode 
Triwulan Ke-1 Periode Januari s.d Maret 2022 
 

Dari hasil pengelolaan data Sisuper Pengadilansurvey 
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Kayu Agung 
Periode Triwulan Ke-1 Januari s.d Maret 2022 responden 
ada 77 orang, jumlah tersebut didapat dari data Sisuper di 
anjungan area PTSP dan surat yang dikirim ke Satker 
Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengisi SiSuper. 
 
Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur survey Persepsi 
Anti Korupsi (SPAK) yaitu : 
1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / 

pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di 
Pengadilan dilakukan ? 295 

2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan 
yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) 
? 298 

3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi 
tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun 
petugas layanan di Pengadilan ?299 

Rekomendasi atas monitoring dan evaluasi 3 
(tiga) terendah agar segara dilaksanakan 
untuk perbaikan terhadap pelayanan 
Pengadilan Negeri Kayu Agung. 

2 Transparansi Pembayaran (U7) Unsur Transparansi Pembayaran merupakan unsure nomor 
7 dari 10 unsur SPAK dengan pertanyaan sebagai berikut : 
 
 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran 
yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan 
dilakukan ? 295 
Hasil analisis unsur waktu pelayanan  yaitu dengan pilihan 
jawaban yaitu : selalu, sering, jarang, tidak ada 
Hasil analisis unsur waktu pelayanan yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban selalu berjumlah 68 

 Memberikan bukti transaksi 
keuangan/pembayaran yang sah setelah 
proses pembayaran di pengadilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

 



 Nilai B (3) dengan jawaban sering berjumlah 7 

 Nilai C (2) dengan jawaban jarang berjumlah 0 

 Nilai D (1) dengan jawabantidak ada berjumlah 2 

3 Hadiah (U6) UnsurHadiah unsur nomor 6 dari 10 unsur SPAK dengan 
pertanyaan sebagai berikut : 
Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang 
diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ? 298 
 
Hasil analisis unsur kompetensi pelaksana yaitu dengan 
pilihan jawaban yaitu :selalu, sering, Jarang, tidak ada 
Hasil analisis unsur kompetensi pelaksana yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban tidak ada berjumlah 69 

 Nilai B (3) dengan jawaban jarang berjumlah 7 

 Nilai C (2) dengan jawaban seringberjumlah 0 

 Nilai D (1) dengan jawaban Tidak ada berjumlah 1 
 

 mengingatkan kepada petugas Pelayanan 
untuk tidak memberi dan menerima 
pemberian dalam bentu apa pun dalam 
memberikan pelayanan, dan dilakukan 
pembinaan setiap hari Senin oleh 
supervisior yang piket; 

 
 

4 Transparansi Biaya (U4) Unsur transparansi biaya unsur nomor 4 dari 10 unsur 
SPAK dengan pertanyaan sebagai berikut : 
Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi 
tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas 
layanan di Pengadilan ?299 
Hasil analisis unsur prilaku pelaksana yaitu dengan pilihan 
jawaban yaitu : tidak perna, jarang, sering dan selalu 
Hasil analisis unsur prilaku pelaksana yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban Tidak Perna berjumlah 69 

 Nilai B (3) dengan jawaban jarang berjumlah 7 

 Nilai C (2) dengan jawaban sering berjumlah 1 

 Nilai D (1) dengan jawabanselalu  berjumlah 0 
 

 mengingatkan kepada petugas pelayanan 
untuk memberikan informasi tentang 
biaya pelayanan yang diberikan  

 dan mengupdate biaya di website dan 
dilakukan pembinaan setiap hari Senin 
oleh pimpinan; 
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TINDAK LANJUT UNSUR 3 NILAI TERENDAH 
 SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

PERIODE TRIWULAN I JANUARI S.D. MARET 2022 

NO NILAI TERENDAH REKOMENDASI EVIDEN 

1 Transparansi Pembayaran (U7): 
 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / 
pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di 
Pengadilan dilakukan ? 295 
Hasil analisis unsur waktu pelayanan  yaitu dengan pilihan 
jawaban yaitu : selalu, sering, jarang, tidak ada 
Hasil analisis unsur waktu pelayanan yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban selalu berjumlah 68 

 Nilai B (3) dengan jawaban sering berjumlah 7 

 Nilai C (2) dengan jawaban jarang berjumlah 0 
Nilai D (1) dengan jawabantidak ada berjumlah 2 

Memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang 
sah setelah proses pembayaran di pengadilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 
 

 Foto pemberian bukti transaksi 
pembayrana sah setelah proses 
pemabyaran di pengadilan. 

2 Hadiah (U6): 
Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan 
yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ? 
298 
 
Hasil analisis unsur kompetensi pelaksana yaitu dengan 
pilihan jawaban yaitu :selalu, sering, Jarang, tidak ada 
Hasil analisis unsur kompetensi pelaksana yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban tidak ada berjumlah 69 

 Nilai B (3) dengan jawaban jarang berjumlah 7 

 Nilai C (2) dengan jawaban seringberjumlah 0 

 Nilai D (1) dengan jawaban Tidak ada berjumlah 1 
 
 

mengingatkan kepada petugas Pelayanan untuk tidak 
memberi dan menerima pemberian dalam bentu apa pun 
dalam memberikan pelayanan, dan dilakukan pembinaan 
setiap hari Senin oleh supervisior yang piket; 
 

  Foto briefieng petugas Pelayanan 
 

4 Transparansi Biaya (U4): 
Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi 
tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas 

mengingatkan kepada petugas pelayanan untuk 
memberikan informasi tentang biaya pelayanan yang 
diberikan dan mengupdate biaya di website dan dilakukan 

 Foto briefieng, foto penyampaian kepada 
penguna layanan dan foto di website 



layanan di Pengadilan ?299 
Hasil analisis unsur prilaku pelaksana yaitu dengan pilihan 
jawaban yaitu : tidak perna, jarang, sering dan selalu 
Hasil analisis unsur prilaku pelaksana yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban Tidak Perna berjumlah 
69 

 Nilai B (3) dengan jawaban jarang berjumlah 7 

 Nilai C (2) dengan jawaban sering berjumlah 1 

 Nilai D (1) dengan jawabanselalu  berjumlah 0 
 

pembinaan setiap hari Senin oleh pimpinan; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVIDEN 

1. Transparansi Pembayaran 
PEMBERIAN TANDA TERIMA PEMBAYARAN DARI PETUGAS 

 



 
2. HADIAH 
BRIEFIENG PETUGAS LAYANAN DAN SUPERVISOR DAN HAKIM PENGAWAS  

 



3. Transparansi Biaya 
Penyampaian tarif biaya oleh petugas 

 
 
 



Foto di website mengeani tarif/biaya 

 
 
 
 



Tarif/ biaya di dinding ruangan PTSP 

 
 


