
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PENYELENGGARAAN DIKLAT MAHKAMAH AGUNG R.I BAGI PEGAWAI 

DI PENGADILAN AGAMA TONDANO 

 

Laporan hasil monitoring evaluasi (monev) diklat Mahkamah Agung bagi pegawai di Pengadilan 

Agama Tondano meliputi penilaian dalam beberapa aspek antara lain :  

 

1. Aspek Kompetensi peserta setelah mengikuti diklat 

2. Aspek standar proses pelaksanaan diklat 

3. Aspek standar sumber daya manusia(pengajar) diklat 

4. Aspek standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan diklat 

 

Dari beberapa aspek tersebut, dapat dikemukakan hasil monev sebagaimana table berikut ini :  

 
 

NO 

 

ASPEK PENILAIAN 

 

KETERANGAN 

 
 

1. 

 
 

Aspek Kompetensi peserta 

setelah mengikuti diklat 

Diklat yang selama ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung R.I 
bagi pegawai di Pengadilan Agama Tondano nyatanya belum 

sepenuhnya meningkatkan kompetensi peserta diklat. Masih 

banyaknya pengaduan masyarakat terhadap kompetensi pegawai 
dalam pelayanan di pengadilan menunjukan pelaksanaan diklat 

selama ini masih belum mampu meningkatkan kompetensi para 

peserta diklat. 

 

2. 

 

Aspek standar proses 

pelaksanaan diklat 

Secara umum, proses pelaksanaan diklat yang diselenggarakan 

Mahkamah Agung R.I terus mengalami peningkatan pelayanan 

kearah lebih baik. Namun, ketidaktepatan waktu selama proses 
pelaksanaan diklat menjadi salah satu bukti bahwa proses 

pelaksanaan diklat yang diselenggarakan Mahkamah Agung R.I bagi 

pegawai di Pengadilan Agama Tondano masih belum memenuhi 
standar. 

 

 

3. 

 

 

Aspek Standar Sumber Daya 
Manusia (pengajar) Diklat 

Pengajar merupakan aspek penting dalam pelaksanaan diklat. Selama 

ini Mahkamah Agung R.I sudah memeiliki widyaiswara (pengajar 

diklat) yang mumpuni, Akan tetapi belum di upgradenya  keilmuan 
para pengajar diklat terhadap pembaharuan hukum maupun 

perkembangan keilmuan lainnya yang berkaitan dengan materi diklat, 

menunjukan belum terpenuhinya standar pengajar diklat yang 
diselenggarakan Mahkamah Agung R.I bagi pegawai di Pengadilan 

Agama Tondano. 

 

 
4. 

 

Aspek standar sarana dan 
prasarana yang digunakan 

dalam pelaksanaan diklat 

Kesuksesan penyelenggaraan diklat tidak terlepas dari terpenuhinya 

standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan 
diklat. Masih minimnya sarana yang memenuhi standar seperti ruang 

pelaksanaan diklat yang kurang nyaman dan menarikadalah salah 

satu bentuk belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang 
digunakan dalam pelaksanaan diklat oleh Mahkamah Agung R.I bagi 

pegawai di Pengadilan Agama Tondano. 

 

Mengacu pada beberapa aspek penilaian yang digunakan dalam laporan monitoring evaluasi (monev) 

diklat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum proses diklat yang dilaksanakan masih belum 

memenuhi standar, sehingga pelaksanaan diklat yang diselenggarakan Mahkamah Agung R.I bagi 

Pegawai di Pengadilan Agama Tondano perlu ditingkatkan. 
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