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Manajemen Perubahan
1.Tim kerja telah terbentuk dengan  prosedur yang 

jelas dan mewakili seluruh unsur;

2.Rencana kerja dengan target-target yang relevan  
dengan tujuan pembangunan ZI/WBK/WBBM  
terlaksana dan dipublikasikan.

1.Semua anggota terlibat dalam pembangunan ZI  
membuat edukasi, komitmen dan campaign anti 
korupsi berupa motto, banner,  stiker dll;

2.Hasil monev terlihat meningkatnya kualitas 
pelayanan public, menguatnya  budaya melayani 
dengan data  IKM  ‘bagus”  dan  tidak ditemui 
pelanggaran dan tidak ditemui penyelewengan

1. Komitmen bersama melalui penandatanganan 
Pakta Integritas.

2. Sosialisasi  & Internalisasi rencana kerja,  kode 
etik ASN,  budaya melayani, anti korupsi,  
benturan kepentingan,  pengaduan masyarakat, 
dan pelayanan prima melalui apel pagi dan pada 
pembinaan pegawai.

 Terjadinya  
perubahan 
pola pikir 
dan budaya 

Peningkatan 
komitmen 
seluruh 
jajaran 
pimpinan 
dan pegawai 

Menurunnya 
resiko 
kegagalan 
yang 
disebabkan 
kemungkinan 
timbulnya 
resistensi 
terhadap 
perubahan 



1. Sebagian besar 
rencana

    pembangunan  
terlaksana; 

2. Seluruh anggota 
telah terlibat dan  
peningkatan budaya 
sudah sangat 
tampak;

3. Sebagian besar 
hasil monev 
dilakukan tindak 
lanjut.

1. Seluruh  rencana 
pembangunan  
terlaksana;

 2. Seluruh anggota 
telah terlibat dan  
sangat tampak 
penguatan 
penerapan 
peningkatan budaya 
pelayanan dan 
integritas

3. Seluruh hasil 
monev dilakukan 
tindak lanjut.

Sebelum Sesudah



Penataan Tatalaksana
1.Sistem pengukuran kinerja  pada masa pandemi 

dilakukan inovasi menggunakan URL;
2.Operasionalisasi manajemen SDM  menggunakan 

teknologi informasi  berupa SIMPEG, Pengelolaan 
keuangan menggunakan SAI, E-MPA,  Aplikasi laporan 
pajak, Smart DJA, Smart Setjen, RKA K/L, SAS, SPRINT,  
Simponi, DJB online, OM SPAN, Aplikasi Persediaan, 
Simak BMN, SAIBA, Aplikasi GPP.

.1.Menerapkan SOP mengacu pada peta proses bisnis & 
dievaluasi;

2.Memiliki Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) 
yang  menyampaikan informasi ke publik melalui web, 
Youtube, IG, Twiter dll yang memungkinkan publik dapat  
mengakses informasi dengan mudah ;

3.Manajemen berbasis IT  dan inovasi –inovasi yang 
dikembangkan sangat membantu bagi  pemangku 
kepentingan dan publik untuk lebih mudah,  cepat,  
efektif dan efisien mendapatkan pelayanan1. Komunikasi dengan masyarakat /steakholder melalui 
pengelolaan  efektifitas  media, dapat menghindari  potensi 
terjadinya penyimpangan;

2. Penggunaan IT dalam proses penyelenggaraan manajemen telah 
dirasakan manfaatnya yaitu cepat, jelas, mudah dan transparan 
dan hal ini secara otomatis sebagai upaya menghindari  
gratifikasi, suap dan kolusi, disamping akan berdampak pada 
peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja unit.

Peningkatan  
efisiensi dan 
efektivitas 
proses 
manajemen 
pemerintahan 

Peningkatan 
penggunaan 
TI dalam 
proses 
penyelenggar
aan 
manajemen 
pemerintahan 

Peningkata
n Kinerja 



1.Penggunaan teknologi 
informasi dalam proses 
penyelenggaraan 
manajemen sudah dilakukan 
dan dimonev;

2. Komunikasi  dengan 
masyarakat/stakeholder 
melalui pengelolaan  media 
telah dilakukan dan 
dimonev;

3. Penerapan SOP mengacu 
pada peta proses bisnis dan 
telah dievaluasi;

1.Penggunaan teknologi 
informasi dalam proses 
penyelenggaraan 
manajemen sudah 
dilakukan, sudah dimonev 
dan ditindaklanjuti;

2. Komunikasi  dengan 
masyarakat/stakeholder 
melalui pengelolaan  media 
telah dilakukan, telah 
dimonev dan ditindaklanjuti;

3. Penerapan SOP mengacu 
pada peta proses bisnis, 
dievaluasi dan  
ditindaklanjuti.

Sebelum Sesudah



  Penataan Sistem Manajemen SDM 
1.Ketaatan dan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan 

pegawai  terhadap penggunaan e-kinerja, presensi face 
print, SIMPEG dan URL;

2.Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku yang ditetapkan. 

1. Pegawai memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti 
diklat/pengembangan kompetensi lainnya,;

2. Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi 
dan perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai 
(SKP);

3. Disiplin pegawai meningkat dengan penerapan presensi 
menggunakan IT.

1. Kesempatan mengikuti diklat/pelatihan pegawai berdampak 
peningkatan kompetensi, profesionalitas pegawai dan 
berkontribusi positif terhadap capaian kinerja;

2. Monev  secara berkala menjadi bagian penting dari 
manajemen SDM yang berdampak  positif   terhadap 
meningkatnya akuntabilitas kinerja,  penyusunan laporan kinerja 
tepat waktu dan pelaporan kinerja telah memberikan 
informasi tentang kinerja.

Peningkatan 
transparansi 
dan 
akuntabilitas 
pengelolaan 
SDM 

Peningkatan 
ketaatan 
terhadap 
pengelolaan 
SDM 

Peningkatan 
efektivitas 
manajemen  
dan 
profesionalis
me SDM 

Peningatan 
Disiplin SDM

1. Kebutuhan pegawai  dan mutasi disusun mengacu kepada 
Anjab dan ABK;

2. Data kepegawaian dapat diakses oleh pegawai & 
dimutakhirkan melalui simpeg5.kemenag.go.id;

3. Indikator kinerja telah  mengacu SMART.



Upaya 
pengengemban
gan kompetensi 
pegawai kepada 
sebagian besar 
pegawai

Upaya 
pengembangan 
kompetensi 
pegawai kepada 
seluruh pegawai 
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 Penguatan Akuntabilitas
1.Keterlibatan pimpinan  dalam penyusunan perencanaan, 

penyusunan perjanjian kinerja berdampak positif 
terhadap peningkatan kinerja;

2.Kapasitas SDM yang  berkompeten dalam mengelola 
akuntabilitas memberikan manfaat pada peningkatan 
kinerja, capaian penyerapan anggaran setiap bulannya 
sesuai target.

3.Memiliki dokumen perencanaan lengkap DIPA. Renstra, 
RKAKL, LAKIN dan perencanaan telah berorientasi hasil;

Peningkata
n 
Akuntabilita
s 

Peningkata
n kinerja 
instansi 

1.Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani 
akuntabilitas kinerja yang didukung teknologi informasi 
mampu memberikan manfaat  dalam pencapaian kinerja dan 
terhindar dari penyelewengan (tindakan korupsi);

2.Memiliki Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan  (IKSK) yang  
indikatornya telah SMART mampu memberikan manfaat  
untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan 
pencapaian yang telah diraih pada tahun terakhir. Hal ini akan 
bermanfaat sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pada 
tahun berikutnya;

3.Mendapatkan penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik 
Dalam Pengunggahan Data LPJ Bendahara dari KPPN Klaten.



Belum 
optimalnya 
SDM yang 
menangani 
perencanaan 
& pelaporan

Semakin 
optimalnya 
SDM yang 
menangani 
perencanaan 
dan pelaporan
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Penguatan Pengawasan
1.Melakukan  sosialisasi, internalisasi, public campaign, 

Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan, 
Pengelolaan Dumas dan WBS;

2.Melakukan identifikasi benturan kepentingan, disosialisasikan, 
dan diimplementasikan. Memiliki kebijakan SP, membuat 
inovasi, memiliki maklumat Pelayanan, menerapkan SOP dan 
melakukan review. 

1. Pencapaian serapan anggaran sesuai dengan target;
2. Dengan SDM yang kompeten, maka Laporan Kinerja dapat 

disusun tepat waktu;
3. Penggunaan IT dalam mengelola akuntabilitas kinerja, SDM 

yang kompeten dapat mempermudah pengelolaan dan dapat 
dihindarkan penyimpangan.

1.Komunikasi dengan masyarakat /steakholder melalui pengelolaan  
efektifitas  media, sangat  memungkinkan terhindar dari potensi 
terjadinya penyalahgunaan wewenang;

2.Penggunaan IT dalam proses penyelenggaraan manajemen telah 
dirasakan manfaatnya yaitu cepat, jelas, mudah dan transparan 
dan terhindar dari gratifikasi, suap, kolusi dan terhindar dari 
benturan kepentingan yang berdampak pada peningkatan kualitas 
pelayanan publik dan kinerja unit;

3.SP &  maklumat pelayanan yang terpublikasikan, menuntut 
petugas layanan bekerja sesuai SP dan maklumat. Hal ini dapat 
meminimalisir penyimpangan.

Peningkata
n 
efektivitas 
pengelolaa
n 
keuangan 
negara 

Peningkata
n 
kepatuhan 
terhadap 
pengelolaa
n 
keuangan 
negara 

Menurunny
a tingkat 
penyalahgun
aan 
wewenang 



1.  Public   campaign   di   
lokasi pelayanan   melalui 
pemasangan spanduk , 
leaflet, banner  dan medsos 
sudah dilakukan;

2. Pada area pelayanan belum 
terpasang CCTV;

3.Penguatan pengawasan 
melalui pembinaan 
dilakukan pada apel pagi 
setiap hari;

4. Alamat pengaduan tersedia 
melalui no WA atau telpon  
dan belum memiliki alamat 
URL dan SPAN LAPOR;

5. Tersedia Dumas, WBS dan  
kotak saran yang hasilnya 
sebagian besar 
ditindaklanjuti;

6. Belum tersedia ruang 
khusus  untuk ruang 
konsultasi & pengaduan.

1. Public   campaign   di   
lokasi   pelayanan   melalui 
pemasangan Spanduk, 
leaflet, banner dan media 
juga dipasang di 26 Kantor 
KUA;

2.Pada area pelayanan sudah  
terpasang CCTV;

3.Pembinaan tetap dapat 
dilakukan meskipun masa 
pandemi  melalui apel pagi 
setiap hari sebagai  wujud 
komitmen;

4. Tersedia alamat pengaduan 
melalui URL dan SPAN 
LAPOR;

5. Tersedia Dumas, WBS dan  
kotak saran yang  semua 
hasilnya ditindaklanjuti

6. Tersedia sarana ruang 
khusus untuk konsultasi & 
pengaduan.

Sebelum Sesudah



Kualitas Pelayanan Publik
1. Memiliki SP sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 109 tahun 2017 

tentang Standart Pelayanan, Berita Acara Public Hiering dengan stakeholder 
(tokoh masyarakat dan akademisi)

2. Informasi standar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Terdapat sistem punishment /reward bagi pelaksana   layanan  serta   

pemberian   kompensasi   kepada   penerima layanan bila layanan yang 
diberikan tidak sesuai standar;

4. Dukungan dan focus terhadap ketersediaan sarpras bagi difabel/rentan dan 
pelayanan prima mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan 
mendapat penilaian sangat baik dari masyarakat.

 Dilaksanakan sosialisasi/pelatihan  Pelayanan Prima dengan narasumber 
marketing dari Bank BRI Syariah sebagai  upaya  peningkatan kompetensi 
petugas layanan, dengan peserta;
1. Petugas PTSP
2. Petugas Layanan Masing-masing Seksi
3. Pramubhakti
4. Satpam

1. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 dengan 
Indek Kepuasan Masyarakat  (IKM ) sebesar 81,47 (baik)  dan  akan di 
evaluasi serta ditindak lanjuti secara berkala; 

2. Survey IKM sudah dapat di akses melalui web dan medsos dalam bentuk 
google form;

Budaya 
Pelayan
an 
Prima

Standar 
Pelayan
an  

Kepuas
an 
Terhada
p 
Pelayan
an



1. SP Peraturan Menteri 
Agama Nomor 109 tahun 
2017 tentang Standar 
Pelayanan  sudah disusun 
tetapi  penyusunanya 
belum melibatkan unsur-
unsur yang mewakili 
secara lengkap;

2. Belum ada aplikasi 
layanan berbasis Android/ 
WA;

1. SP Peraturan Menteri 
Agama Nomor 109 tahun 
2017 tentang Standar 
Pelayanan  sudah 
disusun yang 
penyusunanya telah 
melibatkan unsur-unsur 
yang mewakili secara 
lengkap;

2. Menyediakan layanan 
informasi haji/ umrah 
online berbasis Android/ 
WA yang dapat diakses 
oleh masyarakat;

Sebelum Sesudah



1. Belum tersedia CCTV pada 
ruang pelayanan;

2. Belum tersedia ruang 
informasi, konsultasi dan 
pengaduan;

3. Belum tersedia toilet 
khusus difabel;

4. Belum tersedia ruang 
untuk menyusui;

5. Belum tersedianya 
maklumat layanan.

1. Tersedia CCTV pada ruang 
pelayanan;
2. Tersedia ruang informasi, 
konsultasi dan pengaduan;
3.Tersedia  toilet khusus 
difabel;
4. Tersedia ruang untuk 
menyusui;
5. Tersedia maklumat 
layanan.

Sarpras Sebelum Sarpras Sesudah



6.Belum tersedia 
wastafel untuk cuci 
tangan;

7. Belum tersedia PC 
khusus untuk 
penerima layanan 
yang membutuhkan;

8.  Belum tersedia Wifi 
free.

6.Tersedia wastafel 
untuk cuci tangan;

7.Tersedia PC 
khusus untuk 
penerima 
layanan;

8. Tersedia free Wifi.

Sarpras Sebelum Sesudah



1. Petugas layanan 
sudah ada tetapi 
belum tersedia 
petugas layanan 
Informasi;

2. Belum ada 
sosialisasi/ 
pelatihan petugas 
layanan

1. Tersedia petugas 
layanan informasi;

2. Telah dilaksanakan 
sosialisasi/ pelatihan 
petugas layanan

Petugas Sebelum Petugas Sesudah



INOVASI KEMENAG KAB. 
KLATEN



APLIKASI LAYANAN PUBLIK “SIMANIS”
( Sistem Informasi Manajemen Humanis )

SIMANIS di website



SIMANIS di mobile/android



APLIKASI LAYANAN INFORMASI LABHAIK
 “Layanan Aplikasi Bina Haji Klaten “



KeCanTOL KaMU
 “ Kursus Calon penganTin On Line Karanganom Mantab & Unggul “



Dampak Pandemi Covid-19
•Langkah dan kebijakan yang dilakukan Kementerian Agama 

Kabupaten Klaten dalam menghadapi tantangan dan 
kondisi tanggap darurat COVID-19 terhadap ketercapaian 
kinerja melalui WFH (Work From Home), Pembinaan, 
kegiatan dan rakor  dilaksanakan melalui  virtual zoom telah 
mampu mendukung ketercapain kinerja. Dengan langkah 
dan kebijakan yang ditempuh ini, maka capaian kinerja 
dapat dicapai sesuai target. Disamping itu pencegahan 
terhadap penyebaran covid ini terus dilakukan; banner 
edukasi protocol kesehatan, tersedia wastafel, 
handsanitizer pengecekan suhu tubuh dan  penyemprotan 
disinfektan.

Capai
an 

Kinerj
a

•Menyadari bahwa pada masa pandemi ada golongan rentan/manula 
dan komorbid yang seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra 
maka Kementerian Agama memfasilitasi dengan aplikasi yang 
melayani secara  online sehingga mereka terhindar dari resiko 
terpapar covid-19 di perjalanan yaitu layanan online yang kami beri 
nama simanis yaitu aplikasi layanan PTSP dan informasi serta 
standar layanan dari semua seksi.

Pelayan
an 

Publik



Identifikasi, mitigasi risiko integritas dalam 
pelaksanaan pelayanan

1. Penguatan Sistem 

•Penguatan  penerapan  SP &  SOP;
•Penandatanganan Pakta Integritas;
•Melaporkan LHKASN secara berkala dan tepat waktu;
•Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN;
•Implementasi e-office;
•Penerapan SPIP;
•Menerapan sistem informasi Pelayanan public;
•Pemantauan  dan evaluasi;
•Penguatan komitmen terhadap kepatuhan terhadap peraturan untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainya seperti membangun 
sistem pengendalian gratifikasi, mengelola Dumas. 

2.  Penguatan Komitmen Pegawai 

•Membangun mindset  untuk enggan, malu, dan menghindari  
perbuatan tercela dan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi, 
internalisasi, edukasi melalui banner, stiker, membuat yel-yel dll;

3. Penguatan  budaya Integritas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

•Pimpinan menjadi role model;
•Internalisasi kode etik;
•Edukasi yang terus menerus melalui pembinaan, sosialisasi dan komitmen 
Bersama.



Link Pendukung
No Uraian Alamat Link

1 Web http://klaten.kemenag.go.id

2 Instagram Kemenag.klaten

3 Facebook Kantor Kementerian Agama Kab.Klaten

4 Youtube Kementerian Agama Kabupaten Klaten

5 Twitter @kemenagklaten
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