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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi

dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus

terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan

evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan

pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun

berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen  Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia

Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa

perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan

Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan

peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam

undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian

berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi

dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus merupakan

Pengadilan  Tingkat Pertama dibawah  kekuasaan Mahkamah  Agung dan hal  ini  juga merupakan

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,

menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.



ii

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Negeri

Tangerang Kelas I A Khusus dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian

tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara

meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas

Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,

pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera

melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan

perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan berdasarkan pada Surat

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014 tertanggal 28 November 2014 dan

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan

berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Demikian LAKIP Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tangerang

Kelas I A Khusus disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Kinerja Tahun 2015 Mahkamah

Agung R.I.

Tangerang, Februari 2015

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Drs. H. DJAMALUDDIN DN, SH.,M.Hum.
NIP. 196302221983031003
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan pertanggung  jawaban dari  amanah  atau mandat yang melekat pada

suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan

Kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2014 ini disusun. LAKIP ini menyajikan “Pencapaian

Kinerja” (Performance Result) dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang selama tahun 2014

yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun

1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan

akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan

evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang yang

didukung dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) kemudian Indikator Kinerja di Review dan

disinkronisasikan dengan Rencana Startegis Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus periode

Tahun 2014-2015.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja

dari Pengadilan Negeri Tangerang adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor

indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian out put dan out

come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta

Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang.

LAKIP Tahun 2014 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan

Kerja Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan

Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui

kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik,

profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah

bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Dengan demikian, upaya

untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam
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mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Pengadilan Negeri Tangerang dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Tahun 2014, maka LAKIP Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2014,

sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan  amanah yang diberikan, Pengadilan

Negeri Tangerang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang

Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Reformasi

Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri

Tangerang yaitu “Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum yang adil, transparan dan berwibawa”.,

selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2014.

LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat

Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan

kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan

memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat

serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk

terwujudnya Good Governance dalam pencapaian visi, misi, dan   tujuan Organisasi

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu unit satuan kerja

yang berada dibawahnya diantara   empat peradilan   lainnya.   Sebagai   Kawal Depan

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Tangerang berkewajiban memberikan

pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuanganya kepada

publik. Sasaran yang ingin dicapai dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara

efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini disusun

dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun

sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program tahun yang akan datang.

Selain itu laporan  tahunan ini disusun secara hierarki yang merupakan bahan untuk

menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang  lebih tepat

sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam

Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan

kerja pada tahun 2014. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan

maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan

yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini

juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara, dan oleh Mahkamah  Konstitusi”. Dengan  amandemen Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut,

lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah

Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial

badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan

diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu

atap.   Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan

Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung

jawab untuk melaksanakan  tugas dan  fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan

menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan

melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja

Pengadilan Negeri Tangerang dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan  keberhasilan dan kegagalan tingkat

kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum

Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49

Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas

dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

9. PP No.21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga;

10. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tangerang membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai bentuk

amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Peradilan di Indonesia.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Tangerang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah

hukum Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang

diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang yakni:

1. Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim

dan pejabat Kepaniteraan, masalah‐masalah hukum yang timbul, masalah

tingkah laku / perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi

yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada

Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang
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Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk

dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang

berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk,

tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara

banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk

melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan

banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan

Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil

evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun

legal data tentang putusan perkara‐ perkara yang penting di wilayah hukumnya

untuk dijadikan regional data bank.

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan

mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal

Pengadilan Negeri Tangerang melakukan pemeriksaan tambahan untuk

mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas

pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,

mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani

putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan

dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan

kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya

serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung

kepada hakim‐hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

4. Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas

perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat ‐ surat lainnya

disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur

tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat

daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan

putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada

Pengadilan Negeri.



Page 5PN.TNG/KEU/LAKIP.2014

5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung

membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara

antara lain ketertiban dalam mengisi buku register  perkara, membuat laporan

periodik dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera

berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata,

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,

mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan

singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai

diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip

berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana,

memberi nomor register  pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan

serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima

kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan

berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada

Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji

data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip

berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan

perundang ‐ undangan dan mengolah  dan  mengkaji  hasil  evaluasi dan

laporan  periodik  dari  Pengadilan  Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan

Pengadilan.
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9. Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam

pengurusan surat‐ surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi

Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Tangerang.

10. Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam

mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Sewilayah Hukum

Pengadilan Negeri Tangerang, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

11. Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang

Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri

Tangerang serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan

keuangan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

12. Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan

Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang ‐ Undangan

yang berlaku.

13. Panitera Pengganti mempunyai   tugas   membantu   Hakim dengan

mengikuti   dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu

Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan

terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis

penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar

putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila

telah selesai dimutasi.
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C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Tangerang selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa

mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar

Eksekutif

BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum

tentang keadaan Pengadilan Negeri Tangerang, Tugas dan Fungsi dan

sistematika dari penyajian Lakip.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan :

A. Rencana Strategi  2014 – 2015

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan 2014

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran ‐ sasaran

organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran

kinerja).

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran ‐ saran, tinjauan secara

umum tentang Keberhasilan / kegagalan, permasalahan & kendala

utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang serta

strategi pemecahan masalah .

BAB V Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja  Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2015

4. Matriks Rencana Strategis 2014 – 2019

5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Visi Pengadilan Negeri Tangerang

mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN STRATEGIS

Tujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan  visi dan misi

Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Pengadilan

Negeri Tangerang dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi

dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau sampai lima tahun kedepan

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
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Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan satker Pengadilan

Negeri Tangerang mengukur sejauh mana visi/misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan

strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur

keberhasilan organisasi dalam mencapai strategiknya setiap tujuan stratejik yang ditetapkan

akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Tangerang di

bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama  dengan digambarkan

sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya
penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
zetting plaat

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6. Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
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3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam  sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tangerang untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan

Pokok  yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai

sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan

aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.  Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

adalah  :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk

mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok

program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat

banding dan tingkat pertama.
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B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian
perkara

a. Persentase mediasi yang
diselesaikan. 100 %

b. Persentase mediasi yang menjadi
akte perdamaian

100 %

c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100 %

d. Persentase perkara yang
diselesaikan

100 %

e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

100 %

f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam lebih dari 6
bulan

100 %

2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

100 %

3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak

100 %

d. Prosentase pelaksanaan penyitaan
tepat waktu dan tempat.

100 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara

100 %
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4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100 %

b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting
plaat

100 %

c. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses
secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

d. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu (miskin) yang
mendapat layanan bantuan hukum
(POSBAKUM)

100 %

100 %

5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

100 %

6. Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.

100 %
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C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA 2015
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. DJAMALUDDIN DN, SH.,M.Hum.

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : DEHEL K SANDAN, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji berusaha untuk mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka Penghargaan dan Sanksi (Reward/Punishment).

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2015.

Tangerang, Februari 2015
Menyetujui,

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang                                                           Panitera/Sekretaris

DEHEL K SANDAN, SH.,MH. Drs. H. DJAMALUDDIN. DN, SH.,M.Hum.
NIP. 195901131985121001 NIP. 196302221983031003
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D. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2014

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian
perkara

g. Persentase mediasi yang
diselesaikan. 100 %

h. Persentase mediasi yang menjadi
akte perdamaian

100 %

i. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100 %

j. Persentase perkara yang
diselesaikan

100 %

k. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

100 %

l. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam lebih dari 6
bulan

100 %

2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

100 %

3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

f. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap

100 %

g. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

h. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak

100 %

i. Prosentase pelaksanaan penyitaan
tepat waktu dan tempat.

100 %

j. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara

100 %
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4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)

e. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100 %

f. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting
plaat

100 %

g. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses
secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

h. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu (miskin) yang
mendapat layanan bantuan hukum
(POSBAKUM)

100 %

100 %

5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

100 %

6. Meningkatnya kualitas
pengawasan

c. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

100 %

d. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.

100 %
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan, misi dan  visi organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah

proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2014, dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat

juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja

masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Hasil pengkuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja

sebagai berikut :
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MATRIK PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1. Meningkatnya
penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang
diselesaikan. 100 % 100 %

b. Persentase mediasi yang menjadi
akte perdamaian

4 % 4 %

c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

16,71 % 16,71 %

d. Persentase perkara yang
diselesaikan

83,29 % 83,29 %

e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

41,17 % 41,17 %

f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam lebih dari 6
bulan

58,83 % 58,83 %

2. Peningkatan
aksepbilitas putusan
Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

100 % 92,41 %

3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap

100 % 100%

b. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke
Majelis

100 % 100 %

c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak

100 % 100 %

d. Prosentase pelaksanaan
penyitaan tepat waktu dan
tempat.

100 % 100 %
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4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)

a. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting
plaat

100 % 100 %

b. Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses
secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

100 % 0 %

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu (miskin) yang
mendapat layanan bantuan
hukum (POSBAKUM)

- -

5. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

100 % 100 %

6. Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti

100 % 100 %

b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.

- -
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B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan

visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut

ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis

pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan

sementara bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi

kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan

kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2014 belum

Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun

perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat

prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya

melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja

terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan

dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang dapat meningkat.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam tahun anggaran 2014, Pengadilan Negeri Tangerang telah menetapkan 6 (enam)

sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6

indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 6 sasaran dengan 6 indikator yang

telah dapat dicapai dengan hasil baik.

Sasaran yang mencapai hasil baik tersebut adalah menciptakan pelayanan yang

prima kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan pelayanan dengan proses perkara

secara cepat dan tepat waktu, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan kualitas

pengawasan. Sedangkan yang kurang maksimal ialah menciptakan sistem peradilan yang

bersih dan berwibawa, pengembangan sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang yang

terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. Begitu juga kurang maksimalnya

keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian

kinerja dibawah ini :
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Sasaran 1 :

“ Terlaksananya Optimalisasi Penyelesaian Perkara”

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut :

No. Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara

a. Persentase mediasi yang
diselesaikan. 100 % 6,4 % 6,4 %

b. Persentase mediasi yang menjadi
akte perdamaian 100 % 4 % 4 %

c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 100 % 16,71 % 16,71 %

d. Persentase perkara yang
diselesaikan 100 % 83,29 % 83,29 %

e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

100 % 41,17 % 41,17 %

f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam lebih dari 6
bulan

100 % 58,83 % 58,83 %

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran hanya mencapai 6,4 % jumlah tersebut merupakan

perhitungan jumlah mediasi masuk sebanyak Pidana : 0, Perdata : 125 perkara dan yang

dinyatakan diselesaikan melalui upaya Mediasi adalah Pidana : Nihil, Perdata : 8 perkara.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini adalah tidak ditemukannya suatu solusi

penyelesaian sengketa hukum yang diterima oleh para pihak sehingga sedikit banyaknya dapat

mempengaruhi optimalisasi penyelesaian perkara melalui upaya mediasi .

b. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran yang hanya mencapai 4 % jumlah dari perhitungan

jumlah mediasi masuk sebanyak Pidana : 0, Perdata : 125 perkara dan yang dinyatakan

diselesaikan melalui upaya Mediasi adalah Pidana : Nihil, Perdata : 5 perkara. Adapun jumlah

mediasi yang telah menjadi akte perdamaian adalah sebanyak 5 Perkara atau 4 % dari jumlah

yang telah dilaksanakan.



Page 22PN.TNG/KEU/LAKIP.2014

c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : baru mencapai 19,19 % jumlah tersebut

merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata jumlah sisa perkara yang belum

diputus dengan jumlah perkara sisa yang telah diputus pada tahun 2014. Perkara Sisa

Pidana : 577 perkara, Perkara Sisa Perdata : 425 diantaranya Perkara Gugatan : adalah

333 perkara, Perkara Permohonan adalah : 92 perkara.

Indikator Target
2014 (%)

Realisasi
2014 (%)

Capaian
2014 (%)

Proses Sisa Perkara
yang diselesaikan 100 19,19 19,19

d. Prosentase perkara yang diselesaikan

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : baru mencapai 80,81 % jumlah tersebut

merupakan perhitungan dengan menggunakan perhitungan jumlah perkara yang diterima dan

yang diputus pada tingkat pertama pencapaiannya  adalah Perkara Pidana : yang diputus

adalah : 2606 perkara dan Perkara Perdata yang diputus adalah : 1613 perkara diantaranya

Gugatan : 770 Perkara dan Permohonan 843 Perkara. Adapun penyebab belum tercapainya

target sasaran ini adalah Ruang Sidang yang masih dianggap kurang termasuk dalam kaitannya

dengan kendala waktu yang terjadi kepada para pihak yang akhirnya jadwal pemeriksaan

persidangan banyak tertunda.

Indikator Target
2014 (%)

Realisasi
2014 (%)

Capaian
2014 (%)

Proses Perkara yang
diselesaikan 100 80,81 80,81

A. KEADAAN PERKARA PERDATA

Keadaan Perkara Perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Tangerang pada

Tahun 2014 disajikan sebagai berikut :

No. Bulan Sisa Awal Masuk Putus Cabut Sisa Akhir
1. JANUARI 401 110 106 - 405
2. FEBRUARI 405 131 118 - 418
3. MARET 418 134 144 - 408
4. APRIL 408 139 120 - 427
5. MEI 427 137 109 - 455
6. JUNI 455 137 124 - 468
7. JULI 468 129 125 - 472
8. AGUSTUS 472 121 142 - 451
9 SEPTEMBER 451 166 181 - 436

10 OKTOBER 436 151 163 - 424
11 NOVEMBER 424 141 133 - 432
12 DESEMBER 432 141 148 - 425

JUMLAH 1637 1613 - -
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No. Bulan Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir
1. JANUARI 575 257 241 591
2. FEBRUARI 591 194 259 526
3. MARET 526 215 249 492
4. APRIL 492 258 233 517
5. MEI 517 242 224 535
6. JUNI 535 185 228 492
7. JULI 492 233 203 522
8. AGUSTUS 522 168 313 377
9 SEPTEMBER 377 191 222 346

10 OKTOBER 346 180 174 352
11 NOVEMBER 352 230 142 440
12 DESEMBER 440 255 118 577

JUMLAH 2608 2606 -

B. KEADAAN PERKARA PIDANA

Keadaan Perkara Pidana yang masuk pada Pengadilan Negeri Tangerang pada

Tahun 2014 disajikan sebagai berikut :

e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : baru mencapai 43,14 % jumlah tersebut

merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2014. Perkara Pidana : 977 perkara,

Perkara Perdata : 843 diantaranya Perkara Gugatan : adalah 0 perkara, Perkara

Permohonan adalah : 843 perkara .

Indikator Target
2014 (%)

Realisasi
2014 (%)

Capaian
2014 (%)

Proses Perkara yang
diselesaikan dalam
jangka waktu
maksimal 6 bulan

100 43,14 56,86

f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : baru mencapai 43,14 % jumlah tersebut

merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2014. Perkara Pidana : 1.629 perkara,

Perkara Perdata : 770 diantaranya Perkara Gugatan : adalah 770 perkara, Perkara

Permohonan adalah : 0 perkara.

Indikator Target
2014 (%)

Realisasi
2014 (%)

Capaian
2014 (%)

Proses Perkara yang
diselesaikan dalam
jangka waktu lebih
dari 6 bulan

100 56,86 56,86
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Sasaran 2 :

“Peningkatan akseptabilitas putusan hakim”

Pencapaian sasaran peningkatan akseptabilitas atas putusan hakim terhadap perkara pada tahun

2014 adalah sebagai berikut :

Indikator Target
2014 (%)

Realisasi
2014 (%)

Capaian
2014 (%)

Peningkatan
Akseptabilitas
Putusan Hakim

100 91,92 91,92

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim, digunakan indikator kinerja

yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun

Peninjauan Kembali (PK).

 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim adalah

seberapa banyak Berkas Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali. Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : hanya mencapai 92,92 %

jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata jumlah perkara

perdata maupun pidana yang telah diputus pada tahun 2014 dengan jumlah sebanyak 4.219

perkara pidana dan perdata. Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : 2.457

perkara, Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : 1.421 diantaranya

Perkara Gugatan : adalah 578 perkara, Perkara Permohonan adalah : 843 perkara.

Sasaran 3 :

“Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, digunakan

indikator kinerja yaitu :

a) Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang

disampaikan secara lengkap.

b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c) Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d) Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Pencapaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebagai

berikut :
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a) Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang

disampaikan secara lengkap.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan

secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan.

Indikator presentase berkas perkara yang diajukan dan diterima di Pengadilan Negeri

Tangerang secara lengkap tahun 2014 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %.

Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri telah disampaikan

secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan yang mana hal

ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Adapun rincian berkas

perkara Pidana dan Perdata yang diajukan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) Banding

 Jumlah perkara Pidana yang diajukan banding pada tahun 2014 adalah 91 perkara, dan

semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap,

 Jumlah  perkara Perdata yang diajukan  banding  pada tahun  2014 adalah 132 perkara,

dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap

0
20
40
60
80

100
120
140

Berkas Masuk Target Berkas
Lengkap

Realisasi Berkas
Lengkap

Pidana
Perdata

2) Kasasi

 Jumlah perkara Pidana yang diajukan Kasasi pada tahun 2014 adalah 52 perkara, dan

semua berkas yang diajukan Kasasi sudah disampaikan secara lengkap.

 Jumlah  perkara Perdata yang diajukan Kasasi pada tahun  2014 adalah 60 perkara,

dan semua berkas yang diajukan Kasasi sudah disampaikan secara lengkap
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3) Peninjauan Kembali (PK)

 Jumlah perkara Pidana yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2014 adalah 6

perkara, dan semua berkas yang diajukan PK sudah disampaikan secara lengkap,

 Jumlah  perkara Perdata yang diajukan Peninjauan Kembali pada tahun  2014 adalah 9

perkara, dan semua berkas yang diajukan PK sudah disampaikan secara lengkap
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Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan Peninjauan Kembali dan

disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana maupun Perdata telah terealisasi

seluruhnya dan mencapai target 100%. Berikut ini grafik berkas perkara pidana dan

perdata yang diajukan dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2014.

b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Ukuran capaian indikator kinerja  Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan

ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri

dengan berkas perkara yang didistribusikan.

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap diditribusikan ke Majelis

tahun 2014 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100%.
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Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri

Tangerang telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima

secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register

pembantu perkara sehingga pada tahun 2014 semua berkas dapat didistribusikan kepada

Majelis.

c) Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para

pihak.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara Relaas Putusan yang diterima

Pengadilan Negeri  dengan Relaas Putusan yang disampaikan kepada para pihak.

Indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak pada tahun 2014 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %.

Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri

Tangerang telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua relaas putusan yang diterima

secara lengkap langsung dapat disampaikan kepada para pihak sehingga pada tahun 2014

semua relaas putusan telah terlaksana dengan baik.

d) Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan

tempat adalah perbandingan antara permohonan yang diterima Pengadilan Negeri  dengan

pelaksanaan penyitaan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Indikator kinerja persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat pada

tahun 2014 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %.

Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan

Negeri Tangerang pada tahun 2014 telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga

pelaksanaan penyitaan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai tempat atau lokasinya.

Sasaran 4 . “ Peningkatan aksestabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) “

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, digunakan

indikator kinerja yaitu :

a) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat.

b) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) dapat diakses secara

online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan

hukum (POSBAKUM)
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Pencapaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebagai

berikut :

1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara

zitting plaat adalah perbandingan antara perkara zitting plaat yang diterima Pengadilan Negeri

dengan pelaksanaan zitting plaat yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah

ditentukan.

Namun selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat perkara yang

diselesaikan dengan cara zitting plaat sehingga tidak ada realisasi pelaksanaan dari kegiatan

tersebut.

2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) dapat diakses

secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

adalah perbandingan antara putusan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri

dengan proses upload (unggah) yang dilakukan pada website Pengadilan Negeri Tangerang.

Namun selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat perkara yang

diselesaikan dengan cara zitting plaat sehingga tidak ada realisasi pelaksanaan dari kegiatan

tersebut.

Namun selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat perkara yang dapat

diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sehingga tidak ada

realisasi pelaksanaan dari kegiatan tersebut.

3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan

hukum (POSBAKUM)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang

mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) adalah perbandingan antara perkara prodeo

yang diterima oleh Pengadilan Negeri dengan proses layanan bantuan hukum yang disetujui.

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : hanya mencapai 0 % jumlah tersebut merupakan

perhitungan dengan menggunakan jumlah perkara perdata maupun pidana yang mendapat

layanan bantuan hukum pada tahun 2014. Perkara Pidana yang mendapat bantuan hukum : 0

perkara, Perkara Perdata yang mendapat bantuan hukum : 0 perkara diantaranya Perkara

Gugatan : adalah 0 perkara, Perkara Permohonan adalah : 0 perkara.
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Sasaran 5 . “ Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan “

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, digunakan

indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : hanya mencapai 2,80 % dari total 2.038 perkara

perdata yang masuk. Jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan jumlah

perkara perdata yang diterima dan yang mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2014.

Perkara Perdata yang telah dilakukan eksekusi : 57 perkara diantaranya Perkara Gugatan :

adalah 57 perkara, Perkara Permohonan adalah : 0 perkara.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator
Target
2014
(%)

Realisasi
2014
(%)

Capaian
2014
(%)

Prosentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti

100 2,80 2,80

Prosentase temuan
yang ditindaklanjuti 100 2,80 2,80

Sasaran 6 : “Meningkatkan kualitas pengawasan”

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua)

indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai

berikut :

Indikator
Target
2014
(%)

Realisasi
2014
(%)

Capaian
2014
(%)

Prosentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti

100 100 100

Prosentase temuan
yang ditindaklanjuti 100 100 100

Rata-rata capaian 100
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 Penjelasan prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti :

Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor :

076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan

Lembaga Peradilan. Pengadilan Negeri Tangerang untuk periode Januari s/d Desember tahun 2014

tidak menerima pengaduan dari masyarakat.

 Penjelasan prosentase temuan yang ditindaklanjuti :

Sedangkan temuan untuk tahun 2014 tidak ada dari pemeriksan yang dilakukan dari pihak

independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PENGAWASAN

Sebagai satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Pengadilan Negeri Tangerang selain bertugas sebagai voorprost (kawal depan) bagi

Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan melaksanakan pengawasan juga melakukan

pengawasan internal di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

Salah satunya dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang, yang dituangkan dalam Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/12/KP.10.10/I/2014 tanggal 02 Januari 2014,

yang kemudian di perbaharui  dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :

W29.U4/4972/KP.10.10/XI/2014 tanggal 04 November 2014 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas

Bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang .

Pengawasan  internal  adalah pengawasan dari dalam lingkungan pengadilan  itu  sendiri yang

mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional :

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah  rangkaian  kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian

yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif, agar

pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan tingkat pertama, dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang

dan tanggung jawab berada pada:

- Pimpinan Pengadilan Tingkat pertama.

- Seluruh Pejabat Kepaniteraan.

- Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan Pengadilan Tingkat pertama.

Adapun kegiatan - kegiatan yang ditujukan untuk pengawasan melekat dilakukan

sebagai berikut, antara lain:

1. Koordinasi atasan langsung dengan atasannya.
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2. Rapat Koordinasi tiap satu bulan sekali untuk pimpinan setiap bagian dan bawahannya.

3.Telah dibentuk Hakim pengawas pada masing – masing bagian satuan tugas, untuk

melaksanakan fungsinya dan tugas yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, dan telah

dilaksanakan secara baik oleh masing-masing Hakim Pengawas pada bidangnya masing- masing,

dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan

yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang

diperuntukkan untuk itu. Pada Lembaga peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Maksud Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud :

a) Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelola administrasi

peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas

peradilan;

c) Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan

peradilan;

d) Menilai kerja.

Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai maksud dan bahan

pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan   kebijakan dan tindakan yang diperlukan

menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan

publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan meliputi:

a) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan yang berlaku;

b) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagai mana mestinya,

dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;

c) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang

meliputi; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang

murah.
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Pengawasan Rutin / Reguler

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada

pada :

- Pimpinan Pengadilan

- Seluruh Pejabat Kepaniteraan

- Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan

Pengawasan Rutin / Reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif

terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

a) Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup: Administrasi Persidangan

dan Administrasi Perkara;

b) Pelaksanaan Tugas Pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencakup: Administrasi

Kepegawaian, Keuangan, Inventaris dan Administrasi Umum lainnya;

c) Evaluasi atas penyelenggaraan Manajemen Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas

Pelayanan Publik.

Berdasarkan sifat pengawasan ini terdiri dari pengawasan Preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan diambil dalam

pelaksanaan kegiatan. Bentuk pengawasan ini biasanya berupa prosedur-prosedur yang harus

ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan, pedoman pelaksanaan, atau penentuan wewenang dan

tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa

yang seharusnya terjadi. Bentuknya bisa berupa pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan

sebagainya.

Pelaksanaan pengujian terhadap kebenaran setiap bukti pengeluaran harus berpedoman pada 3

(tiga) prinsip yaitu :

a. Prinsip asas daya guna :

1) Apakah pengeluaran tersebut benar-benar dipergunakan sesuai dengan maksud dari pada

penyedia anggaran;

2) Apakah pengeluaran tersebut dipergunakan dengan sehemat-hematnya.

b. Prinsip asas legalitas

1) Apakah penghasilan tersebut berdasarkan hak yang didapat sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

2) Apakah tanda bukti tagihan sah sesuai dengan haknya.
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c. Prinsip teknis anggaran.

1) Apakah pengeluaran tersebut ada dalam uraian kegiatan atau pokok anggaran yang

ditetapkan;

2) Apakah pengeluaran tersebut termasuk dalam tahun anggaran dimana pengeluaran tersebut

harus dibebankan.

Pengawasan rutin juga dilakukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Tangerang. Yang mana dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu pada pertengahan tahun dan

pada akhir tahun. Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor : W29.U4/12/KP.10.10/I/2014 tanggal 02 Januari 2014, yang kemudian di

perbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :

W29.U4/4972/KP.10.10/XI/2014 tanggal 04 November 2014 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas

Bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang. Yang didalamnya menunjuk Hakim Pengawas bidang

dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang.

D. Realisasi Anggaran

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana terurai dalam DIPA T.A 2014

menerima 2 (dua) macam DIPA yaitu :

 DIPA-005.01.2.097598/2014 Revisi Ke – 04 tertanggal 31 Desember 2014 :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

sebesar Rp. 17.517.058.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima

Puluh Delapan Ribu Rupiah).

 DIPA-005.01.2.099077/2014 Revisi Ke – 1 tertanggal 22 Oktober 2014 :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 364.310.000,- (Tiga Ratus

Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Alokasi Pagu Anggaran sesuai

dengan jenis kegiatan :

a) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 364.310.000,-

Jumlah Rp. 17.881.368.000,- (100 %)

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2014 :

Realisasi anggaran tahun 2014 :

1. DIPA-005.01.2.097598/2014 Revisi ke 04 tertanggal 31 Desember 2014 sebesar

Rp. 17.136.539.073,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh

Sembilan Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), atau sebesar 97,83 % dari DIPA TA 2014. Dengan

rincian:
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1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah

sebagai berikut :

No. Kegiatan Pagu Awal (Rp.) Pagu Revisi (Rp.) Realisasi (Rp) %

1 Belanja
Pegawai 18.363.871.000,- 15.876.541.000,- 15.756.898.090,- 99.25

2 Belanja Barang 1. 588.017.000,- 1. 640.517.000,- 1.379.626.921,- 84.10

3 Belanja Modal 0,- 0,- 0,- 0

JUMLAH 19.951.888.000,- 17.517.058.000,- 17.136.539.073,- 97.83

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya

antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan

dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri

Tangerang sebesar Rp. 18.363.871.000,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta

Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 15.876.541.000,-

(Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu)

untuk menutupi pagu minus belanja pegawai.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun  anggaran  2014 yang telah direvisi, anggaran belanja

pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 15.876.541.000,- (Lima Belas Milyar

Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu). Total belanja

pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2014,  dapat kita lihat pada pagu

belanja pegawai yang telah terserap sebesar  99.25 % dengan rincian belanja sebagai

berikut:
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No. Kode
Akun Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp) %

1 511111 Belanja Gaji Pokok
PNS 5.521.740.000,- 5.520.487.600,- 99,98

2 511119 Belanja Pembulatan
Gaji PNS 94.000,- 79.000,- 97.52

3 511121 Bel. Tunj. Suami/Istri 375.177.000,- 373.151.660,- 99.46

4 511122 Bel. Tunj. Anak 103.808.000,- 102.802.896,- 99.03

5 511123 Bel. Tunj. Struktural 37.740.000,- 36.740.000,- 97.35

6 511124 Bel. Tunj. Fungsional 7.541.980.000,- 7.411.980.000,- 99.46

7 511125 Bel. Tunj. PPh PNS 1.289.503.000,- 1.282.435.177,- 99.45

8 511126 Bel. Tunj. Beras PNS 268.017.000,- 268.016.720,- 99.99

9 511129 Bel. Uang Makan PNS 659.292.000,- 659.292.000,- 100

10 511151 Bel. Tunj. Umum PNS 64.495.000,- 63.655.000,- 98.70

11 512211 Bel. Lembur 38.260.000,- 38.260.000,- 100

JUMLAH 15.876.541.000,- 15.756.898.090,- 99.25

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat

total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 119.642.910,- (Seratus Sembilan Belas Juta Enam

Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah ). Total sisa anggaran dari pagu

belanja pegawai sebesar 0 .75 % dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai

tersebut disebabkan karena adanya kelebihan pagu anggaran untuk Belanja Gaji Pokok PNS,

Belanja Uang Makan PNS dan Belanja Tunjangan Umum PNS.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam

kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah

ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar

biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2014

di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang sebesar Rp. 1.588.017.000,- (Satu Milyar Lima Ratus

Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 1.640.017.000,-

(Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah) untuk menutupi

kekurangan pagu belanja langganan daya dan jasa.
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Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau

terealisasi adalah sebesar Rp. 1.379.626.921,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan

Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Total belanja

barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang

yang telah terserap 84.10 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No. Kode Akun Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp) %

1 521111 Belanja Keperluan
Perkantoran 499.500.000,- 459.066.600,- 91,91

2 521114 Bel. Pengiriman Surat
Dinas Pos 4.500.000,- 4.500.000,- 100

3 521115 Bel. Honor Operasional
Satker 118.200.000,- 106.750.000,- 90.31

4 521119 Bel. Barang
Operasional Lainnya 139.130.000,- 137.703.000,- 98.97

5 522111 Bel. Langganan Listrik 267.000.000,- 266.358.989,- 99.76

6 522112 Bel. Langganan Telepon 9.900.000,- 4.159.231,- 42.01

7 523111 Bel. Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 157.000.000,- 101.718.000,- 64.79

8 523121 Bel. Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 233.300.000,- 173.377.100,- 74.32

9 524111 Bel. Perjalanan Biasa 90.900.000,- 69.010.000,- 75.92

JUMLAH 1.640.517.000,- 1.379.626.921,- 84.10

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat

total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 260.890.079,- (Dua Ratus Enam Puluh

Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Total sisa anggaran

dari pagu belanja barang sebesar 15.90 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan

prasarana, antara  lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan

non fisik yang mendukung untuk tupoksi.



Page 37PN.TNG/KEU/LAKIP.2014

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri

Tangerang sebesar Rp. 0.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi

adalah Rp. 0. Tidak ada realisasi Belanja Modal pada tahun ini.

No. Kode Akun Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp) %

1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

c. Sisa Anggaran

Tidak ada sisa anggaran dikarenakan tidak mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal

pada tahun anggaran 2014.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Pagu Awal (Rp.) Pagu Revisi (Rp.) Realisasi (Rp) %

1 Belanja Barang 431.880.000,- 364.310.000,- 337.179.000,- 92.55

JUMLAH 431.880.000,- 364.310.000,- 337.179.000,- 92.55

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2014

di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang adalah Rp 431.880.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh

Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian direvisi menjadi

Rp 364.310.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dari

keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau

terealisasi adalah sebesar Rp. 337.197.000,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun

Anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap

92.55 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :
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No. Kode Akun Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp) %

1 1049. 001.
521211 Belanja Bahan 304.310.000,- 282.679.000,- 92,89

2 1049.001.
521219

Bel. Barang Non
Operasional lainnya 35.000.000,- 35.000.000,- 100

3 1049.001.
524119 Bel. Perjalanan Lainnya 25.000.000,- 19.500.000,- 78.00

JUMLAH 364.310.000,- 337.197.000,- 92.55

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat

total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 27.131.000,-. Total sisa anggaran

dari pagu belanja barang sebesar 7.45 % dari total pagu yang tersedia.



Page 39PN.TNG/KEU/LAKIP.2014

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2014 ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja

(Performance Result)  tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan

Negeri Tangerang Tahun 2014-2019. Dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada

unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rencana Strategis dibuat atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Surat Edaran MenPAN No. 31 tentang

Penetapan Kinerja, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 November 2014 tentang LAKIP

Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri

Tangerang Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh

tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang

semakin tinggi. Adapun unsur kemandirian kinerja dalam peningkatan kinerja akan berpengaruh

pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang oleh

karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat

tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan

terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan

tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good

governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri

Tangerang merupakan suatu perwujudan transparansi. Sedangkan Penetapan Kinerja Tahun 2014

dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2014.
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Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di Pengadilan Negeri

Tangerang.

Disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang belum

mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan

dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan

kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri

Tangerang.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2014 maka diharapkan

adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Tangerang

sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya

yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya LAKIP tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi

Pengadilan Negeri Tangerang, LAKIP tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan

penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada

masa-masa mendatang.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja

di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak

lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan

cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang

dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri

Tangerang pada Tahun 2014 adalah :

 Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil

dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun

secara umum target kinerja telah terealisasi.

 Penyelesaian perkara pada Tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.

Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara di tahun 2013

dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2014 dan telah memenuhi target.

 Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2014 pada

umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
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 Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang

dusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang  lulus diklat sudah mencapai target.

 Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas

sudah tercapai.

 Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

 Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi

pengadilan pada tahun 2014 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya

ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses

pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat

langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di

Pengadilan Negeri Tangerang diantaranya

 Perkara   yang   masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan

menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat

disebabkan pengiriman dan penyelesaian dari Pengadilan Negeri yang cukup lama.

B. SARAN

1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam

mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk

peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang.

2) LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi

kinerja bagi Pengadilan Negeri Tangerang.

3) Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak

terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama,

penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.

4) Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.
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RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian
perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100 %

b. Persentase mediasi yang menjadi akte
perdamaian

100 %

c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 100 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam lebih dari 6 bulan 100 %

2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

100 %

3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis 100 %

c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak

100 %

d. Prosentase pelaksanaan penyitaan
tepat waktu dan tempat. 100 %

4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100 %

b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting plaat

100 %



c. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.

d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu (miskin) yang mendapat
layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

100 %

100 %

5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

100 %

6. Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian
perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100 %

b. Persentase mediasi yang menjadi akte
perdamaian

100 %

c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 100 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam lebih dari 6 bulan 100 %

2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

100 %

3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis 100 %

c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak

100 %

d. Prosentase pelaksanaan penyitaan
tepat waktu dan tempat. 100 %

4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100 %

b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting plaat

100 %



c. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.

d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu (miskin) yang mendapat
layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

100 %

100 %

5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

100 %

6. Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian
perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100 %

b. Persentase mediasi yang menjadi akte
perdamaian

100 %

c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 100 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam lebih dari 6 bulan 100 %

2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

100 %

3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis 100 %

c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak

100 %

d. Prosentase pelaksanaan penyitaan
tepat waktu dan tempat. 100 %

4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100 %

b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting plaat

100 %



c. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.

d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu (miskin) yang mendapat
layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

100 %

100 %

5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

100 %

6. Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %



Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang

Tujuan Strategis

a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai pelayanan hukum kepada masyarakat.

b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service excellent)
agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target dan meningkatkan sarana dan
prasarana kantor .

c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu, meningkatnya
penyelesaian perkara dan meningkatnya penyelesaian administrasi peradilan.

Sasaran
Th. I

(2015)

Th. II

(2016)

Th. III

(2017)

Th. IV

(2018)

Th. V

(2019)

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara :
a. Persentase Mediasi yang diselesaikan
b. Persentase Mediasi yang menjadi akte

perdamaian
c. Persentase Sisa Perkara yang

diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan

lebih dari 6 bulan

100% 100% 100 % 100% 100%

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan
Hakim :
a. Persentase Perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali

100% 100% 100 % 100% 100%

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara :
- Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap.

- Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis

- Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak

- Persentase pelaksanaan penyitaan
tepat waktu dan tempat

100% 100% 100 % 100% 100%

4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat
terhadap peradilan (Acces to Justice) 100% 100% 100 % 100% 100%

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

100% 100% 100 % 100% 100%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan
100% 100% 100 % 100% 100%
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