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Komitmen   
pimpinan  dan   

komitmen  bersama 

Peningkatan  kinerja  
pelayanan 

Menciptakan program/
kegiatan/inovasi yang 

menyentuh masyarakat 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Pelaksanaan 
manajemen media 

yang baik 

KUNCI SUKSES WBK/WBBM 
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Pastikan pengisian 
Survey Kepuasan 

Masyarakat  

memberikan Paparan 
perkembangan dan 

kemajuan ZI masing-
masing AREA 

Latihan Presentasi 
masing-masing 

Area  

Pastikan inovasi yang 
dibuat dapat beroperasi 

dan bermanfaat  

Pelayanan PTSP 
terus dimonitor  

KUNCI SUKSES WBK/WBBM 



KUNCI SUKSES WBK/WBBM 

Berdoa semoga usaha dan kerja 

keras kita dimudahkan Allah dan 

Sukses. 

Lengkapi fasilitas penunjang  

Perbanyak Public Campaign  11 

12 

13 



Komitmen   pimpinan  
dan   komitmen  

bersama 

01 



Pimpinan Pengadilan, Hakim, ASN Honorer harus terlibat aktif dalam 
pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK /WBBM   sehingga terjadi 

perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme 
kerja, pola pikir (mind set)  serta budaya kerja (culture set); 



Peningkatan  kinerja  pelayanan 
02 



Aparatur  peradilan harus  bersemangat dalam memberikan pelayanan yang lebih 

baik kepada masyarakat  pencari keadilan dan meningkatkan   hospitality  

(senyum,   sapa,   salam) dalam  upaya   meningkatkan pelayanan publik; 



Menciptakan program/kegiatan/inovasi yang menyentuh 
masyarakat dan Monitoring & Evaluasi 

03 & 04 



Program yang menyentuh 
masyarakat 

Monitoring dan Evaluasi 

yaitu, program-program/ kegiatan/ 
inovasi yang membuat masyarakat 
lebih dekat dengan lembaga 
peradilan 

 

pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi secara berkala dan 

berkelanjutan; 



Pelaksanaan Manajemen 
media yang baik 
m e l a l u i m e d i a s i t u s r e s m i 

Pengadilan, media cetak,  media 

elektronik,  dan lain-lain secara 

berkelanjutan; 

05 



Pastikan pengisian Survey 
Kepuasan Masyarakat  

Melalui SHPRBZI (survey hasil 
penilaian RB dan ZI) mencapai 30 

atau lebih dengan customer list yang 
akan memberikan nilai baik. 

 

06 



Pada saat DESK EVALUATION, 

memberikan Paparan perkembangan 

dan kemajuan ZI masing-masing 

AREA. Gambaran jelas kondisi Before – 

After dan benefits & uses  (WBBM 

gambaran dari WBK ke WBBM) 
 

07 



Latihan Presentasi masing-masing Area, yang 
dilakukan setiap minggu oleh ketua tim area secara 

bergiliran. 

08 



Pastikan inovasi yang dibuat 
dapat beroperasi dan 

bermanfaat bagi masyarakat 
serta terukur penggunaannya 

09 



Pelayanan PTSP terus 

dimonitor (adakan briefing 15 

menit sebelum pelayanan) 

 

Perbanyak Public Campaign 

anti korupsi berupa banner, 

M e d s o s , w e b s i t e , r u a n g 

pelayanan dll.  

10 & 11 



12 & 13 
•  Lengkapi fasilitas penunjang pada ruang pelayanan 

seperti air minum gratis, koran, permen, wifi dll 

•  Berdoa semoga usaha dan kerja keras kita 

dimudahkan Allah dan Sukses. 

•  Memberikan kompensasi materi kepada pencari 

keadilan yang mengalami kendala dalam pelayanan. 



Terima Kasih 


