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PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN 

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN 

TAHUN 2021 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigma 

dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional 

dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan 

nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai 

dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Dalam rangka mewujudkan 

tujuan tersebut, maka ada 8 (delapan) area manajemen pemerintahan yang perlu 

dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting 

perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan 

peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Salah satu faktor penting dalam 

hal perubahan pola pikir dan budaya keija di lingkungan suatu organisasi adalah adanya 

keteladanan yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan 

organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi 

contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang 

baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk 

mengubah perilaku bawahannya 

Selain unsur pimpinan, maka untuk mempercepat perubahan kepada seluruh 

individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur 

penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku 

bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukanlah suatu agen perubahan yang merupakan 

individu dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan 

perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role 

model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-

nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk sebagai agen perubahan 

bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan 

mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Balikpapan dibuat secara 
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berkala dimaksudkan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam 

rangka reformasi birokrasi. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan 

hasil kerja (kinerja) setiap pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kinerja Pengadilan 

Negeri Balikpapan. 

3. Target  

Tercapainya peran dan tugas Agen Perubahan sebagaimana tertuang dalam 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : W18-U2/455/HK.00.8/2/2021 

tentang Penetapan Pegawai Sebagai Agen Perubahan dan Role Model Non Pimpinana 

Pada Pengadilan negeri Balikpapan. 

 

B. RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN 

No. Kegiatan Sasaran Target Waktu Ket 

1 Sebagai Katalis  Dalam keseharian berperan 

aktif menunjukkan dalam 

menegakkan aturan : 

a. Tertib dalam pengisian 

absensi, baik presensi online 

maupun presensi manual 

b. Menggunakan 

pakaian/seragam sesuai 

ketentuan; 

c. Menyelesaikan pekerjaan/ 

kegiatan tepat waktu. 

d. Melaksanakan 5R sebelum 

meninggalkan kantor 

12  bulan Maret 2021 

s/d 

Februari 

2022 

 

2 Sebagai Pemberi 

Solusi 
 Memberikan saran dan 

motivasi kepada pegawai agar 

tetap disiplin. 

 Membantu pegawai yang 

kesulitan menggunakan 

aplikasi. 

12 bulan  Maret 2021 

s/d Februari 

2022 

 

3 Sebagai Mediator  Memberikan ide kepada bagian 

IT dalam hal inovasi seperti 

tampilan website 

menambahkan fasilitas difable 

 Memberi ide dan sebagai tim 

dalam pembuatan aplikasi cuti 

bagi pegawai, pembuatan QR 

Code layanan   

 Mengadakan In House 

Training, tentang Service 

Excellent bagi petugas PTSP. 

 

3 bulan Maret 2021 

s/d Mei 2021 
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4 Sebagai Penghubung  Menghubungkan komunikasi 

dua arah antara pegawai dan 

pimpinan yaitu dengan 

menampung aspirasi pegawai 

dan menyampaikan kepada 

penentu kebijakan/ pimpinan, 

melalui rapat bulanan maupun 

grup Whatsapp internal kantor 

diantaranya terkait pelatihan 

internal atau knowledge 

sharing bagi para Hakim 

maupun Pegawai. 

6 bulan Mei 2021 s/d 

Oktober 2021 

 

      

 

C. PENUTUP 

Rencana Kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Balikpapan ini disampaikan 

secara periodik bertujuan untuk dapat dilakukan perbaikan pelaksanaan secara periodik 

(evaluasi).  

Balikpapan, 1 Maret 2021 

Agen Perubahan 

 

AYU PRASETYA MARGARETA, S.Psi. 

 

 

Mengetahui,  

Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan 

 

Ikhwan Hendrato, S.H., M.H. 

NIP. 196904181994031002 
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PRESENTASI RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN 2021 

4 MARET 2021 
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HASIL PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN BULAN MARET 2021 

 

No. Kegiatan Sasaran Hasil Realisasi 

1 Dalam keseharian 

berperan aktif 

menunjukkan dalam 

menegakkan aturan : 

a. Tertib dalam pengisian 

absensi, baik presensi 

online maupun 

presensi manual 

 

 

 

 

 

b. Menggunakan 

pakaian/seragam sesuai 

ketentuan; 

c. Menyelesaikan 

pekerjaan/ kegiatan 

tepat waktu. 

d. Melaksanakan 5R 

sebelum meninggalkan 

kantor 

 

 

 

 

Seluruh 

Hakim 

dan 

Pegawai 

 

 

 

- Hakim dan pengawai tertib 

dalam pengisian absensi 

- Hakim dan Pegawai tertib dalam 

pengisian surat izin keluar 

kantor  

- Warga Pengadilan tertib dalam 

menggunakan seragam dinas 

sesuai hari 

- Surat Keputusan Pengadilan 

Negeri Balikpapan Nomor: 

W18-U2/710/HK.00.8/3/2021 

tentang Seragam Petugas 

Pelayanan Terpadu Satu pintu 

Pada Pengadilan Negeri 

Balikpapan 

- Surat Keputusan Pengadilan 

Negeri Balikpapan Nomor: 

W18-U2/1091/HK.00.8/6/2020 

tentang Seragam Penggunaan 

Pakaian Dinas/Pakaian Kerja 

Pada Pengadilan Negeri 

Balikpapan 

Dokumentasi 5R 

Setiap 

bulan 

2  Memberikan saran 

dan motivasi kepada 

pegawai agar tetap 

disiplin. 

 Membantu pegawai 

yang kesulitan 

menggunakan 

aplikasi. 

Seluruh 

Hakim 

dan 

Pegawai 

Motivasi telah diberikan kepada 

seluruh pegawai Pengadilan Negeri 

Balikpapan pada rapat bulanan 

 Setiap 

bulan 

3  Memberikan ide 

kepada bagian IT 

dalam hal inovasi 

seperti tampilan 

website 

menambahkan 

fasilitas difable 

 Memberi ide dan 

sebagai tim dalam 

pembuatan aplikasi 

cuti bagi pegawai, 

pembuatan QR Code 

layanan   

Tim 

PTIP 

 

Telah ditambahkan fasilitas difabel 

pada website Pengadilan Negeri 

Balikpapan 

 
 

24 Maret 

2021 
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Mengadakan In House 

Training, tentang Service 

Excellent bagi petugas 

PTSP. 

 

 

 

Memfasilitasi 

Penandatanganan MOU 

anatra Pengadilan Negeri 

Balikpapan dengan Dinas 

Sosial Kota Balikpapan 

 

 

 

 

 

 

 

Praktek Pendampingan 

pada penyandang 

disabilitas pada Pengadilan 

negeri Balikpapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah dibuat QR Code untuk 

masing – masing layanan pada PN 

Balikpapan untuk memudahkan 

masyarakat/pengguna layanan 

untuk mendapatkan informasi 

 

 
 

Telah dilakukan koordinasi dengan 

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk 

terkait penentuan jadwal training 

Service Excellent bagi opetugas 

PTSP 

 

Telah dilaksanakan 

Penandatanganan Nota 

Kesepahaman antara Pengadilan 

Negeri Balikpapan dan Dinas 

Sosial Kota Balikappan tentang 

Penyediaan Layanan Bagi 

Penyandang Disabilitas pada 

Pengadilan Negeri Balikpapan pada 

tanggal 17 Maret 2021 

 

 

Telah dilakukan Praktek 

Pendampingan pada penyandang 

disabilitas di  Pengadilan negeri 

Balikpapan 

 

 

 

8 Maret 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Maret 

2021 

 

 

 

 

17 Maret 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Maret 

2021 
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4 Menghubungkan 

komunikasi dua arah 

antara pegawai dan 

pimpinan yaitu dengan 

menampung aspirasi 

pegawai dan 

menyampaikan kepada 

penentu kebijakan/ 

pimpinan, melalui rapat 

bulanan maupun grup 

Whatsapp internal kantor 

diantaranya terkait 

pelatihan internal atau 

knowledge sharing bagi 

para Hakim maupun 

Pegawai. 

 Telah dilaksanakan koordinasi 

berkala dengan Kepala Pengadilan 

Negeri Balikpapan 

Rapat Bulanan rutin dilaksanakan 

setiap bulannya 

Mei 2021 

s/d Oktober 

2021 

 


