
 

 

AREA II  (PENATAAN TATALAKSANA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. b 

Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan 

informasi publik 

 

 

1. Undangan rapat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi 

2. Daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi 

3. notulen rapat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi 

4. Foto kegiatan rapat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi 
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1. Sambutan Ketua 
2. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi 

 
 

NOTULEN 
1. Ketua 

Pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur harus secara terus menerus 
diuji serta diriview sehingga prpses penerapannya dapat berjalan dengan baik, 
berbagai masukan dan upaya monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam 
melakukan evaluasi sehingga penyempurnaan terhadap standar operasional 
prosedur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan. Untuk 
memperoleh SOP yang memenuhi aspek-aspek yang dbutuhkan, SOP yang 
dirumuskan oleh tim SOP harus melalui tahapan-tahapanpenguji dan riview. 
Proses pengujian dan riview kemungkinan akan memaksa Tim untuk kembali pada 
proses-proses pengumpulan data dan analisis karena masih memerlukan informasi-
informasi terbaru/tambahan yang sebelumnya tidak terfikirkan sebelumnya. 
 

2. Monitoring dan Evaluasi 
- Pada umumnya SOP yang telah dilaksanakan dengan baik dan setelah dievaluasi 

terdapat SOP yang harus diperbaiki / review pada SOP pendaftaran perkara. 
- Belum ada SOP Kasasi, dan untuk segera dibuatkan SOP nya, 
- Belum lengkapnya keterbukaan informasi di website 

 
         Langkah- langkah pengujian dan riview dilakukan sebagai berikut: 
 

 Sebelum dilakukan pengujian, hasil penulisan SOP dikirimkan kepada pihak- 
pihak yang secara langsung terlibat dalam prosedur dimaksud, untuk memperoleh 
masukan-masukan ini sangan penting mengingat bahwa mereka adalah 
pengguna utama. Namun demikian, tim pun harus pula mampu menterjemahkan 
apa yang diinginkan oleh pihak pimpinan puncak, yang pada umumnya 
menghendaki adanya efektivitas dan efisiensi prosedur. 

 Setelah langkah diatas, selanjutnya dilakukan simulasi-simulasi untuk melihat 
sejauh mana SOP yang telah dirumuskan akan dapat berjalan sesuai dengan 
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Seluruh warga Peradilan Agama Blambangan Umpu 
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kondisi senyatanya. Dari simulasi ini akan diketahui berbagai kelemahan pada 
prosedur-prosedur tertentu sehingga prosedur-prosedur yang telah dirumuskan 
perlu disempurnakan, atau kekuranglengkapannya prosedur sehingga prosedur 
yang telah dirumuskan perlu ditambah dengan prosedur-prosedur baru. Jika hal 
kedua yang perlu dilakukan, maka proses akan kembali pada tahapan 
pengumpulan informasi. 

 Proses simulasi akan menghasilkan berbagai masukan yang harus ditindaklanjuti 
oleh Tim Pengembangan. Pada proses selanjutnya setelah simulasi, tim 
melakukan penyempurnaan Rumusan SOP atas dasar hasil temuan pada saat 
simulasi, atau tim melakukan penyusunan SOP baru yang yang dipandang perlu 
ditambahkan, jika dipandang bahwa SOP yang telah disempurnakan siap 
diujicobakan maka selanjutnya harus dilakukan persiapan-persiapan untuk 
melakukan uji coba. 

 SOP yang telah dirumuskan disamping membakukan prosedur-prosedur yang 
telah berjalan, dapat juga menyederhanakan prosedur-prosedur yang sudah ada 
atau menemukan prosedur baru yang lebih cepat, efisien dan efektif. Dalam 
kaitan ini, maka sebelum dilakukan uji coba, berbagai kondisi yang diperlukan 
ketika dilakukan uji coba harus disiapkan terlebih dahulu. 

 Disarankan agar mengisi konten konten yang ada pada web site dan media social 
lainnya milik Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam rangka keterbukaan 
informasi seperti : memuat panjar biaya perkara yang dapat dilihat oleh pihak 
berperkara, Laporan Realisasi anggaran, Perkara diterima dan diputus,  

 Pemenuhan konten tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan Pengadilan 
Agama Blambangan Umpu menjadi wilayah bebas dari Korupsi 
  

 
Blambangan Umpu, 08 Maret 2021 
Notulen,  
 
 
 
 
DESI SARTIKA, S.H. 

 
  

Ket : 
*) : coret yang tidak perlu
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