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KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 

2015. LKjIP ini merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Kutacane.  

LKjIP Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015 disusun dalam rangka memenuhi 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LKjIP yang merupakan wujud 

pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan 

kepada Pengadilan Negeri Kutacane dalam kurun waktu tahun 2015. Selain itu, laporan ini 

disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean 

government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pada tahun berikutnya. 

 LKjIP Pengadilan Negeri KutacaneTahun 2015 disusun dengan mengacu pada 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kutacane serta Rencana Strategis Pengadilan 

Negeri Kutacane Tahun 2015. Pada LKjIP Pengadilan Negeri Kutacane ini dijelaskan 

upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan 

program/kegiatan Pengadilan Negeri Kutacane pada tahun 2015. 

 Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2015 

berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2015 akan menjadi 

tolok ukur untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Kutacane di tahun 2016. 

 

            Kutacane, 4 Januari 2016 
    Ketua Pengadilan Negeri Kutacane 
 
 
 

 
 

   M. NAZIR, SH.MH 
NIP. 19711010 199303 1 002
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EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kutacane 

Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana 

Strategis Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 

yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan LKjIP 

Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan 

upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah 

dilakukan selama tahun 2015. 

 Dalam upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Negeri Kutacane telah 

melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015. Visi Pengadilan Negeri Kutacane adalah, 

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI 

LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUTACANE”. Sesuai dengan visi tersebut, maka 

misi Pengadilan Negeri Kutacane adalah : 

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

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. 

 Adapun LKjIP Pengadilan Negeri Kutacane pada intinya adalahmelaporkan 

“pencapaian kinerja” (Performance Result) selama tahun 2015 yang dibandingkan dengan 

“Rencana Kinerja” (Performance Plan) tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada 

Rencana Stratejik (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Kutacane tahun 2015. 

 Pengadilan Negeri Kutacane menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis. Dimana 

secarakeseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan 

Negeri Kutacane selamakurun waktu tahun 2014 telah berusaha memenuhi /mencapai 7 

(tujuh) sasaran strategis, yangpengukurannya dengan melihat sasaran, indikator, target 

yang diinginkan, realisasi, pencapaian target.Salah satu tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Kutacane adalah penyelesaian bidangadministrasi perkara yang dari 

tahun ke tahun telah mengalami perbaikan yang cukup siginifikan.Walaupun terdapat 

beberapa kendala khususnya dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia baiksecara 

kualitas dan kuantitas, dengan kondisi saat ini Pengadilan Negeri Kutacane akan 

selaluberusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia 

sehingga dapatmeningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka turut 

serta memberikan pelayanan bagimasyarakat pencari keadilan. 
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 Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015 ini diharapkan dapat 

menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan 

dan sasaran strategis Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang telah dimandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Negeri, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 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 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap 

penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa 

“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian 

berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. 

Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

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

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

peradilan daitur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan 

masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Negeri. 

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Kutacane sebagai pengadilan tingkat pertama dalam 

melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan, untuk 

tahun 2015 secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana 

terurai dalam deskripsi di bawah ini : 

A. LATAR BELAKANG 

 Peradilan umum merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman 

sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi“Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
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dalam Lingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Negeri, Lingkungan Peradilan 

Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 

 Sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka 

lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman,sebagaimana bunyi pasal 21 bahwa Organisasi, Administrasi  dan 

Finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan  

Mahkamah Agung. Sehingga hal ini menegaskan tentang posisi Peradilan Negeri yang 

terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung. 

 Sesuai dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan atas 

Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri 

Kutacane merupakan Pengadilan Umum Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum 

yang salah satu adalah pelaku/pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan pada umumnya, berada di bawah Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan 

Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

negara tertinggi. 

 Sebagai salah satu pelaku/pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri 

Kutacane diberi tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan oleh pasal 50 dan 52 

Undang-undang No. 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dan 

ditambah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009 yaitu : 

Pasal 50  Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama” 

Pasal 52 Ayat (1). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. 

Ayat (2). Selain tugas dan wewenang tersebut dalam pasal 50 dan pasal 51. 

pengadilan dapat diserahi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan 

Undang-undang. 

 Selain tugas dan wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang No. 49 tahun 

2009 Tentang Peradilan Umum “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang Pasal berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan 

Mahkamah Agung”. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial 

dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Dari ketentuan-ketentuan tersebut maka Pengadilan 

Negeri Kutacane sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan peradilan yang berada 

dibawah Mahkamah Agung harus melaksanakan ketentuan-ketentuan, kebijaksanaan, 

perintah dan pembinaan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung. 

 Sebagai salah satu pelaku/pelaksana kekuasaan kehakiman maka yang 

dilaksanakan/dikerjakan oleh Pengadilan Negeri Kutacane terkait dengan tugas dan 

wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang maupun oleh Mahkamah Agung seperti 

telah disebutkan di atas adalah untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka 
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dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, sebagaimana yang 

ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 48 tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman seperti yang telah disebutkan di atas. 

 Pengadilan Negeri Kutacane mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi 

peradilan dan administrasi umum. Hal tersebut diselenggarakan dengan cara pembinaan 

administrasi, organisasi dan tatalaksana terhadap seluruh unsur yang berada di lingkungan 

pengadilan Negeri Kutacane. 

 Aparat Pengadilan Negeri Kutacane sebagai yang melaksanakan Pengadilan 

Negeri Kutacane adalah yang menentukan dapat tidaknya mewujudkan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum 

dan keadilan di Pengadilan Negeri Kutacane. Oleh karenanya aparat Pengadilan Negeri 

Kutacane dalam melaksanakan tugas dan wewenang maupun kehidupan di tengah 

masyarakat harus mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan maupun yang diberikan oleh Mahkamah Agung. 

 Untuk melaksanakan tugas tersebut maka beberapa langkah yang ditempuh oleh 

jajaran pimpinan yang ada di Pengadilan Negeri Kutacane yaitu: 

a. Mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan 

seluruh administrasi, baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang 

ada dalam lingkungan Pengadilan Negeri Kutacane. 

b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pembinaan di lingkungan Pengadilan Negeri Kutacane. 

c. Membina dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan keuangan, 

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta urusan ketatausahaan lainnya. 

d. Menyelenggarakan dan membina hubungan dengan lembaga / instansi lain yang 

ada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. 

 Berdasarkan Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka susunan/ struktur 

organisasi Pengadilan Negeri Kutacane terdiri dari: 

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Kutacane terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua 

2. Hakim 

3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dibantu seorang Wakil Panitera, 

dan 3 (tiga) orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan Juru Sita 

/ Juru Sita Pengganti 

4. Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dirangkap Panitera, 

dan dibantu seorang Wakil Sekretaris, serta 3 (tiga) orang Kepala Urusan, yaitu 

Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian, dan Kepala Urusan 

Umum.
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B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 

1. Kedudukan Peradilan Umum 

Kedudukan Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. 

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai 

pengadilan tingkat banding.Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum 

berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten dan Pengadilan Tinggi 

berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. 

Pengadilan Negeri Kutacane merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah 

yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Pengadilan Negeri Kutacane berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara, 

dengan alamat di Jalan Cut Nyak Dhien No.174,Kutacane, Telpon (0629) 21105 Fax 

(0629) 21563 Website : www.pn-kutacane.go.id / E-mail : 

pnkutacane@yahoo.com.idKutacane, kode pos 24611, dengan kondisi obyektif Kabupaten 

Aceh Tenggara yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri 

Kutacane adalah sebagai berikut: 

a. Letak geografis 

 KabupatenAceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan 

luasan wilayah seluas 4.165,63 Km2, yang terdiri dari 16 kecamatan, 386 desa. 

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Hasanah 1.347,25 Km2, 

sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Babussalam 9,42 Km2. Dari 

jumlah luasan ini diperkirakan dua pertiganya masuk kedalam kawasan Taman 

Nasional Gunung Leuser (TNGL). 

Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 Kecamatan dan 386 Desa serta 51 

mukim. Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara antara lain Kecamatan Lawe Alas, 

Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala, Babul Makmur, Semadam, Leuser, 

Bambel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, Badar, Darul 

Hasanah, Ketambe, dan Deleng Pokhisen. Yang mempunyai jumlah luas 

keseluruhan 4.165,63 Km². 

b. Batas-batas wilayah 

 Wilayah Kabupaten Aceh Tenggarasecara geografis berbatasan dengan 

beberapa wilayah yaitu: di Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo 

Lues, Sebelah Selatan dengan KabupatenAceh Selatan dan Aceh Singkil, Sebelah 

Barat dengan Kabupaten Aceh Selatan, Sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera 

Utara. 

http://www.pn-kutacane.go.id/
mailto:pnkutacane@yahoo.com.idKutacane
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 Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Kutacane harus turut serta melakukan 

langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara 

demokrasi yang berdasarkan hukum. 

2. Tugas Pokok  

PeradilanUmum bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, 

dibidang : hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). 

3. Fungsi  

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai 

berbagai perkara sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal II Undang-undang No. 

8 Tahun 2004. 

b. Sebagaimana pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada 

umumnya di Kabupaten Muna 

c. Memberikan Kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional. 

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di 

Pengadilan Negeri Kutacane , maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada 

Standard Operasional Prosedur(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, 

sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan 

Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut 

: 

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ; 

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari 

setiap posisi ; 

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk 

mengambil keputusan ; 

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab 

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab 

utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . 

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi 

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)yang menjadi salah satu tujuan 

Reformasi Birokrasi,  sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan 
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Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali 

manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver 

(pengarah/pengendali), System and Enabler (sistim dan penggerak) dan Result (hasil). 

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di Pengadilan Negeri Kutacane telah 

terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :  

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 

2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk; 

3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 

4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 

5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar 

Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 

6. Tata persidangan ; 

7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 

8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 

9. Penyampaian Salinan Putusan ; 

10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak 

berperkara; 

11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 

12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 

13. Publikasi putusan ; 

14. Pengarsipan berkas perkara ; 

15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;  

16. Permohonan Banding ; 

17. Permohonan Perkara Kasasi ; 

18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 

19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 

20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga); 

21. Pelayanan Informasi; 

22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan; 

23. Laporan Perkara. 

C. Struktur Organisasi 

Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan 

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dibidang : hukum, perdata dan 

pidana (pasal 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum). 

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim 

Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.  
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1. Pimpinan Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua. 

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 

3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh 

seorang Panitera. 

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang 

Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera 

Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh 

beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita 

Pengganti. 

5. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris. 

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris 

dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan KaurKepegawaian. 

7. Panitera Pengadilan Negeri merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri. 

 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

D. Strategic Issued 

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor2 Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Umum.dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang peradilan 

Umum,Pengadilan Negeri Kutacane menghadapi beberapa issue strategis yang 

dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu: 

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban Pengadilan Umum 

Issue-issue strategis yang berkaitan dengan pelaksanan kewenangan dan 

kewajiban Pengadilan Negeri antara lain : 

i. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana  dan biaya ringan 

Bagi Pengadilan Negeri Kutacane, memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus 

diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, 
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Pengadilan Negeri Kutacane senantiasa mengedepankan prinsip peradilan 

yang modern, cepat, sederhanan dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang 

modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIADPA, sementara prinsip 

cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk 

pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait 

dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta 

mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang 

sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari 

keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). 

ii. Membuka Aksesibilitas masyarakat pencari  keadilan 

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang 

peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses 

masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Kutacane, masih terdapat kendala dalam hal 

akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan, padahal 

Pengadilan Negeri Kutacane sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi 

terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh di 

website Pengadilan Negeri Kutacane. 

iii. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi 

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Kutacane relatif dapat 

dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan 

konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga 

penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang 

tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun 

yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh 

opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang 

ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal  24 ayat (1) UUD NRI 

1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. 

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Negeri 

i. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif 

dan Efisien 

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Kutacane didukung oleh Pimpinan, 

Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Keberadaan elemen-

elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen 
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terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan 

menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing 

pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Kutacane. 

Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan 

Negeri Kutacane pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang 

telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para 

pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam 

menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi 

kinerja. 

ii. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis  Kompetensi 

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakan roda 

dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang 

selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga 

performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam 

hal ini keberadan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta 

memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Pengadilan 

Negeri Kutacane dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya 

manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, 

dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke 

bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti 

pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

E. Sistematika Laporan 

1. Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang 

sedang dihadapi organisasi; 

2. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, berisikan uraian ringkasan / ikhtisar 

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan; 

3. Akuntabilitas Kinerja, berisikan 2 (dua) sub bab yaitu mengenai Capaian Kinerja 

Organisasi Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran Tahun 2015; 

4. Penutup, berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya; 

5. Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditetapkan bahwa Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian/Lembaga disusun untuk periode lima tahun, Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015-2019 telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, 

Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Strategis yang disusun dengan berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. 

A. RENCANA STRATEGIS 

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan 

Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan 

Renstra setelah disesuaikan dengan  RPJMN. Rencana Strategis Pengadilan Negeri 

Kutacane tahun 2015-2019  (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan acuan bagi penyusunan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Negeri 

Kutacane. 

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini 

Pengadilan Negeri Kutacane menggunakan dokumen revisi Renstra tahun 2015-2019 

dimana pada Renstra tersebut telah menggunakan tiga perspektif yang komprehensif 

dalam mencapai sasaran-sasaran seperti perspektif pemangku jabatan, perspektif 

managerial keperkaraan dan perspektif publik. 

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang terintegrasi dengan  Mahkamah 

Agung, Pengadilan Negeri Kutacane secara kelembagaan menetapkan gambaran 

tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi: 

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di 

Lingkungan Pengadilan Negeri Kutacane” 

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, 

yakni : 

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

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. 
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5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

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

sampai dengan lima tahundan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

Pengadilan Negeri Kutacane.Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka 

ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi: 

1. Peningkatan penyelesaian perkara. 

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Access To Justice).   

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

4. Peningkatan kualitas pengawasan. 

5. Peningkatan tertib administrasi perkara.  

6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana. 

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

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kutacane 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyelesaian perkara    

2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan    

3. Sumber daya manusia yang berkualitas    

4. Pengawasan yang berkualitas   

5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara    

6. Penyediaan sarana dan prasarana    

7. Tersedianya sarana dan prasarana 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 

program pokok yang merupakan penjabaran dari sasaran di atas, yaitu: 

1. 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 Kutacane dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum  adalah  :  

a. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata. 

b. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata. 

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

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

e. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. 
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PETA STRATEGI 

 

SASARAN STRATEGIS 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

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 : 

a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 

b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 

c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 

3. 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.  

Peta strategi Pengadilan Negeri Kutacane seperti tergambar di bawah ini 

menerapkan 3 Perspektif, yaitu perspektif managerial keperkaraan, perspektif pemangku 

jabatan, dan perspektif publik/pihak eksternal. Dari Peta Strategi Pengadilan Negeri 

Kutacane diketahui bahwa sasaran strategis merupakan penjabaran secara langsung dari 

visi dan misi Pengadilan Negeri Kutacane yang saling berkesinambungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi Pengadilan Negeri Kutacane 

Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan 
Pengadilan Negeri Kutacane 

Misi Pengadilan Negeri Kutacane 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 
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.yang berlaku 

Tujuan Strategis 

1. Peningkatan penyelesaian perkara. 
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Access To Justice).   
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
4. Peningkatan kualitas pengawasan. 
5. Peningkatan tertib administrasi perkara.  
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana. 
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Managerial 
Keperkaraan 

Meningkatnya 
mutu pelayanan 

dalam  
penyelesaian 
perkara yang 

efektif, efisien, 
transparan  dan 

bertanggung jawab 
(SS 1) 

Pemangku  
Jabatan 

Meningkatkan 
mutu aparatur 

pengadilan 
agama (SS 2) 

Publik / 
Eksternal 

Meningkatnya 
mutu pelayanan 

publik (SS 3) 

Meningkatnya 
kualitas 

pengawasan 
(SS 4) 
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C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KUTACANE 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, 

Pengadilan Negeri Kutacane menetapkan arah dan kebijakan dan strategi  sebagai berikut 

: 

1. Peningkatan Kinerja 

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen 

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat 

memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi  rendahnya angka 

penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. 

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur 

peradilan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi 

peningkatan kinerja : 

a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai 

dengan kompetensi  

b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya 

proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. 

c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya 

d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi 

informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja. 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan 

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan 

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.  

b. Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan  

c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik. 

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KUTACANE 

Pengadilan Negeri Kutacane memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) dan 10 

(sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015 s/d 2019, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel X 

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kutacane 

No. Indikator Kinerja Penjelasan 

1 Persentase perkara yang diselesaikan. 
Perbandingan antara perkara yang 
diminutasi dengan jumlah perkara yang 
diregister. 
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2 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
Perbandingan antara sisa perkara yang 
diminutasi dengan jumlah sisa perkara. 

3 
Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan 
dipublikasikan. 

Perbandingan jumlah proses perkara 
yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di 
website dan CTS, dengan jumlah perkara 
yang sudah diminutasi 

4 
Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti 
diklat 

 

Perbandingan antara sumber daya 
manusia yang diusulkan mengikuti 
diklat dengan jumlah yang mengikuti 
diklat. 

5 
 
Persentase pegawai yang lulus diklat  
 

Perbandingan antara sumber daya 
manusia yang lulus diklat dengan 
jumlah yang mengikuti diklat  

6 
 
Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti  
 

Perbandingan jumlah pengaduan 
yang ditindak lanjuti mengenai 
perilaku aparatur peradilan dengan 
jumlah pengaduan yang dilaporkan  

7 
 
Persentase temuan yang ditindak lanjuti  
 

Perbandingan jumlah temuan yang 
ditindak lanjuti dari hasil pengawasan 
internal dan ekseternal dengan 
temuan yang dilaporkan  

8 

 
Persentase berkas yang diajukan disampaikan 
secara lengkap  
 

Perbandingan antara berkas yang 
diajukan secara lengkap dengan 
jumlah berkas yang diajukan  

9 

 
Persentase berkas yang diregister dan siap 
didistribusikan ke majelis hakim  
 

Perbandingan antara berkas yang 
diterima dengan berkas perkara yang 
didistribusikan  

10 Persentase pengadaan sarana dan prasarana 

Perbandingan jumlah sarana dan 
prasarana yang diusulkan dengan 
pengadaan sarana dan prasarana yang 
telah dilaksanakan/direalisasikan. 

 

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing indikator kinerja 

utama sangat penting bagi Pengadilan Negeri Kutacane dalam rangka mewujudkan visi, 

misi dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Kutacane, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pengadilan 

Negeri Kutacane memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagaimana 

diilustrasikan dalam gambar berikut ini : 
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Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

E. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KUTACANE 2015 

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kutacane dapat digambarkan melalui tabel 

berikut : 

NO SASARAN  INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1 Penyelesaian perkara 

a. Persentase perkara yang diselesaikan 
1.   Pidana 
2.   Perdata  

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
1.   Pidana  
2.   Perdata  

100 %  
100 % 

 
100 % 
100 % 

2 Aksebilitas masyarakat terhadap 
peradilan (acces to justice) 

Persentase jumlah perkara yang sudah putus 
dan dipublikasikan 

100 %  

3 Efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

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

b. Persentase berkas yang diregister dan telah 
didistribusikan ke Majelis 

c. Persentase perkara yang tertib dantepat 
waktu untuk banding, kasasimaupun PK 

d. Persentase penyelesaian putusan 
perkaratingkat pertama 

e. Persentase penyampaian salinan putusan 
ke pada para pihak, penuntutumum, polisi, 
dan tersangka 

f. Persentase pemberitahuan putusan banding 
kasasi dan PK 

g. Persentase Penyetoran DanaHHK/PNBP 
ke Kas Negara 

h. Persentase Minutasi berkas perkara 
i. Persentase Pengarsipan berkasperkara 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
100 % 

Visi dan Misi 

Tujuan Strategis 1 Tujuan Strategis 2 Tujuan Strategis 3 

SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 

IK 1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

 

IK 2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

IK 3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

IK 4 

4.1 

4.2 
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4 Pengawasan dan pembinaan yang 
berkualitas 

a. Persentase pengaduan yang ditindak 
lanjuti 

b. Persentase temuan yang ditindak lanjuti 

100 %  

100 % 

5 Sumber daya manusia yang 
berkualitas 

a. Persentase pegawai yang diusulkan 
mengikuti diklat 

b. Persentase pegawai yang lulus diklat 

100 %  

100 % 

6 Sarana dan prasarana Persentase pengadaan sarana dan prasarana 100 %  

. 

F. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan tekad dan 

janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukut dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. Sasaran serta indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Pengadilan 

Negeri Kutacane dapat dipaparkan secara rinci sebagai berikut  

No Sasaran  Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Penyelesaian perkara 

a. Persentase perkara yang diselesaikan 
1. Pidana 
2. Perdata  

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
1. Pidana  
2. Perdata  

100 %  
100 % 

 
100 % 
100 % 

2 Aksebilitas masyarakat terhadap 
peradilan (acces to justice) 

Persentase jumlah perkara yang sudah putus 
dan dipublikasikan 

100 %  

3 Efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

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

b. Persentase berkas yang diregister dan telah 
didistribusikan ke Majelis 

c. Persentase perkara yang tertib dantepat 
waktu untuk banding, kasasimaupun PK 

d. Persentase penyelesaian putusan 
perkaratingkat pertama 

a. Persentase penyampaian salinan putusan 
ke pada para pihak, penuntutumum, polisi, 
dan tersangka 

b. Persentase pemberitahuan putusan 
banding kasasi dan PK 

c. Persentase Penyetoran DanaHHK/PNBP 
ke Kas Negara 

d. Persentase Minutasi berkas perkara 
e. Persentase Pengarsipan berkasperkara 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
100 % 

4 Pengawasan dan pembinaan yang 
berkualitas 

a. Persentase pengaduan yang ditindak 
lanjuti 

b. Persentase temuan yang ditindak lanjuti 

100 %  

100 % 

5 Sumber daya manusia yang 
berkualitas 

a. Persentase pegawai yang diusulkan 
mengikuti diklat 

b. Persentase pegawai yang lulus diklat 

100 %  

100 % 

6 Sarana dan prasarana Persentase pengadaan sarana dan prasarana 100 %  

 

G. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KUTACANE TAHUN 

2015 

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Kutacane 

Tahun 2015, berpedoman pada : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

5. Peraturan Pemerintag Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja 

Pengadilan Negeri Kutacane dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 

(good governance and clean government) maka perlu menerapkan sistem 

pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Pengadilan Negeri Kutacane 

sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas 

pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun 

masyarakat. 

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat 

dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan organisasi dalam rangka 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan 

Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Kutacane. 

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kutacane tahun 2015 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator 

kinerja sasaran. 

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator 

kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil 

diwujudkan pada tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik 

yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut, Pengadilan Negeri Kutacane telah 

melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Kutacane agar terdapat perbaikan 

penanganan di masa mendatang.  

Hasil pengukuran capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Kutacane dapat 

diaplikasikan melalui tabel III berikut : 

PENGUKURAN KINERJA 

Unit Organisasi  : Pengadilan Negeri Kutacane 

Tahun Anggaran : 2015 

Tahun Anggaran : 2015 

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : 

Rp. 4.327.242.000,-(empat milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat 

puluh dua ribu rupiah) 
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Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : 

Rp. 4.041.979.707,- (empat milyar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh 

puluh sembilan tujuh ratus tujuh rupiah). 

Jumlah Sisa Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : 

Rp. 285.267.132,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh 

ribu seratus tiga puluh dua rupiah). 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Persentase 

(%) 

(1) (2) (3) (4)   

1 Penyelesaian 
perkara 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan 

     1. Pidana 
     2. Perdata 
a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan 
1. Pidana 
2. Perdata 

 
 

100 % 
100 % 

 
 

100 % 
100 % 

 
 

93,1 % 
 
 
 

100 % 
 

 
 

93,1 % 
 
 
 

100 % 

2 

Aksebilitas 
masyarakat 
terhadap peradilan 
(acces to justice) 

Persentase jumlah perkara 
yang sudah putus dan 
dipublikasikan 

100 %  100 %  100 %  

3 

Efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

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

b. Persentase berkas yang 
diregister dan telah 
didistribusikan ke Majelis 

c. Persentase perkara yang 
tertib dantepat waktu untuk 
banding, kasasimaupun PK 

d. Persentase penyelesaian 
putusan perkaratingkat 
pertama 

f. Persentase penyampaian 
salinan putusan ke pada 
para pihak, penuntutumum, 
polisi, dan tersangka 

g. Persentase pemberitahuan 
putusan banding kasasi 
dan PK 

h. Persentase Penyetoran 
DanaHHK/PNBP ke Kas 
Negara 

i. Persentase Minutasi 
berkas perkara 

j. Persentase Pengarsipan 
berkasperkara 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

100 % 

4 
Pengawasan dan 
pembinaan yang 
berkualitas 

a. Persentase pengaduan 
yang ditindak lanjuti 

b. Persentase temuan yang 
ditindak lanjuti 

100 %  

100 % 

- 
 
- 

- 
 
- 

5 
Sumber daya 
manusia yang 
berkualitas 

a. Persentase pegawai yang 
diusulkan mengikuti diklat 

b. Persentase pegawai yang 
lulus diklat 

100 %  

100 % 

100 %  

100 % 

100 %  

100 % 

6 Sarana dan 
prasarana 

Persentase pengadaan sarana 
dan prasarana 

100 %  100 %  100 %  
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B.  ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

 Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Kutacane telah melaksanakan seluruh 

kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta tanggung jawab. Adapun 

seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dijelaskan dalam 

uraian berikut: 

1. Peningkatan penyelesaian perkara 

 Sasaran dalam peningkatan penyelesaian perkara,mempunyai 2 (dua) indikator 

kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan dan Persentase perkara yang 

diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015dapat 

disimulasikan sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (2) (3) (4) 

1 

 

a. Persentase perkara yang diselesaikan. 
1. Pidana  
2. Perdata  

 
100 % 
100 % 

 
93,1 % 

 

 
93,1 % 

 

b. Persentase antara sisa perkara yang 
diselesaikan. 
1. Pidana 
2. Perdata  

 
 

100 % 
100 % 

 
 

48,6 % 

 
 

48,6 % 

 

a. Indikator Kinerja Persentase perkara yang telah diputus pada tahun 2015: 

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja perkara yang 

diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara perkara, baik 

pidana maupun perdata dengan jumlah perkara yang diregister. Sumber data 

yangdigunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan. 

i. PERKARA PIDANA : 

a. Pidana Biasa : 

Pada tahun 2015, jumlah perkara pidana yang telah diregister sebanyak 

209 (dua ratus sembilan). Dari jumlah tersebut apabila diprosentasikan, 

maka perkara pidana yang diselesaikan, yaitu91,59 %. 

Berikut tabel analisis laporan perkara pidana pada tahun 2015, serta 

grafik perkara pidana dalam perbandingan 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 

tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 :  

Tabel Laporan Perkara Pidana Biasa 
Pengadilan Negeri Kutacane  

Tahun 2015 

NO B U L A N 

PIDANA 

SISA LALU MASUK  PUTUS  SISA 

1 Januari 17 14 6 25 

2 Februari 26 13 10 29 
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3 Maret 28 22 23 27 

4 April  27 21 14 34 

5 M  e  i 35 22 27 30 

6 Juni 30 28 13 45 

7 Juli 44 14 23 35 

8 Agustus 35 18 27 26 

9 September 26 17 20 23 

10 Oktober 22 17 17 22 

11 November 22 16 12 26 

12 Desember 27 7 15 
19 

JUMLAH 209+17=226 207 

 
Keterangan : 
   : Jumlah sisa perkara pidana tahun 2014 

 
   : Jumlah sisa perkara pidana tahun 2015 
 

- Jumlah sisa perkara pidana tahun 2014 = 17 
- Jumlah perkara pidana masuk tahun 2015 =  209 
- Jumlah perkara pidana putus tahun 2015 =  207 
- Jumlah sisa perkara pidana tahun 2015 =  19 
- Persentase perkara yang diselesaikan =  91,59 % 

 

Grafik Perkara Pidana Biasa 
Pengadilan Negeri Kutacane  

Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015 

Sisa perkara pidana tahun 2013 = 35 
Sisa perkara pidana tahun 2014 = 17 
Sisa perkara pidana tahun 2015 = 19 

 

 

b. Pidana Singkat/Lalu Lintas 

Pada tahun 2015, jumlah perkara pidana singkat/lalu lintas yang 

telah diregister sebanyak 1571 (seribu lima ratus tujuh puluh satu). Dari 

jumlah tersebut. Apabila diprosentasikan, maka perkara pidana 

singkat/lalu lintas yang diselesaikan, yaitu 100 %. 
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Berikut tabel analisis laporan perkara pidana singkat/lalu lintas pada 

tahun 2015. 

Tabel Laporan Perkara Pidana Singkat/Lalu Lintas 
Pengadilan Negeri Kutacane  

Tahun 2015 
 

NO B U L A N 

PIDANA SINGKAT/LALU LINTAS 

SISA LALU MASUK  PUTUS  SISA 

1 Januari - 11 11 - 

2 Februari - 47 47 - 

3 Maret - 203 203 - 

4 April  - 19 19 - 

5 M  e  i - 91 91 - 

6 Juni - 257 257 - 

7 Juli - - - - 

8 Agustus - 69 69 - 

9 September - 67 67 - 

10 Oktober - 299 299 - 

11 November - 457 457 - 

12 Desember - 48 48 
- 

JUMLAH 1571 1571 

 
Keterangan : 
   : Jumlah sisa perkara pidana singkat/lalu lintas tahun 2014 

 
   : Jumlah sisa perkara pidana singkat/lalu lintas tahun 2015 
 

- Jumlah sisa perkara pidana singkat/lalu lintas tahun 2014  =  - 
- Jumlah perkara pidana singkat/lalu lintas masuk tahun 2015 = 3/1568 
- Jumlah perkara pidana singkat/lalu lintas putus tahun 2015 = 3/1568 
- Jumlah sisa perkara pidana singkat/lalu lintas tahun 2015  =  - 
- Persentase perkara yang diselesaikan    = 100% 

ii. PERKARA PERDATA : 

a. Gugatan 

Pada tahun 2015, jumlah perkara perdata gugatan yang telah 

diregister sebanyak 10 (sepuluh). Dari jumlah tersebut apabila 

diprosentasikan, maka perkara perdata gugatan yang diselesaikan, yaitu 

100 %. 

Berikut tabel analisis laporan perkara perdata gugatan pada tahun 

2015, serta grafik perkara perdata gugatan dalam perbandingan 3 (tiga) 

tahun terakhir, yaitu tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 : 
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Tabel Laporan Perkara Perdata Gugatan 
Pengadilan Negeri Kutacane  

Tahun 2015 
 

NO B U L A N 

PERDATA GUGATAN 

SISA LALU MASUK  PUTUS  SISA 

1 Januari 2 - - 2 

2 Februari 2 2 - 4 

3 Maret 4 1 2 3 

4 April  3 3 - 6 

5 M  e  i 6 - - 6 

6 Juni 6 1 2 5 

7 Juli 5 - 1 4 

8 Agustus 4 - 1 3 

9 September 3 - 1 2 

10 Oktober 2 - 1 1 

11 November 1 2 1 2 

12 Desember 2 1 - 
3 

JUMLAH 10 9 

 
 
Keterangan : 
   : Jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2014 

 
   : Jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2015 
 
- Jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2014 = 2 
- Jumlah perkara perdata gugatan masuk tahun 2015 = 10 
- Jumlah perkara perdata gugatan putus tahun 2015 = 9 
- Jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2015 = 3 
- Persentase perkara yang diselesaikan  = 75 % 
 

Data Sisa Perkara Perdata Gugatan 
Pengadilan Negeri Kutacane  

Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015 

Sisa perkara perdata gugatan tahun 2013 = 4 
Sisa perkara perdata gugatan tahun 2014 = 2 
Sisa perkara perdata gugatan tahun 2015 = 3 

 

b. Permohonan 

Pada tahun 2015, jumlah perkara perdata permohonan yang telah 

diregister sebanyak10 (sepuluh). Dari jumlah tersebut apabila 

diprosentasikan, maka perkara perdata permohonan yang diselesaikan, 

yaitu 100 %. 

Berikut tabel analisis laporan perkara perdata permohonan pada tahun 

2015, serta grafik perkara perdata permohonan dalam perbandingan 2 (dua) 

tahun terakhir, yaitu tahun 2014 dan tahun 2015: 



25 
 

Tabel Laporan Perkara Perdata Permohonan 
Pengadilan Negeri Kutacane  

Tahun 2015 
 

NO B U L A N 

PERDATA PERMOHONAN 

SISA LALU MASUK  PUTUS  SISA 

1 Januari - - - - 

2 Februari - - - - 

3 Maret - 1 1 - 

4 April  - 2 2 - 

5 M  e  i - 1 1 - 

6 Juni - 1 1 - 

7 Juli - - - - 

8 Agustus - 4 4 - 

9 September - - - - 

10 Oktober - 1 1 - 

11 November - - - - 

12 Desember - - - 
- 

JUMLAH 10 10 

 
Keterangan : 
   : Jumlah sisa perkara perdata permohonan tahun 2014 
 
   : Jumlah sisa perkara perdata permohonan tahun 2015 
 
- Jumlah sisa perkara perdata permohonan tahun 2014 =  - 
- Jumlah perkara perdata permohonan masuk tahun 2015 =  10 
- Jumlah perkara perdata permohonan putus tahun 2015 =  10 
- Jumlah sisa perkara perdata permohonan tahun 2015 =  - 
- Persentase perkara yang diselesaikan   = 100% 
 

Data Sisa Perkara Perdata Permohonan  
Pengadilan Negeri Kutacane  
Tahun 2014, dan Tahun 2015 

Sisa perkara perdata permohonan tahun 2014 =  - 
Sisa perkara perdata permohonan tahun 2015 =  - 

 

b. Indikator Kinerja Persentase sisa perkara telah diselesaikan pada tahun 

2015 : 

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja sisa perkara yang 

diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sisa perkara yang 

diminutasi, baik pidana maupun perdata dengan jumlah sisa perkara. Sumber 

data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan. 

Berikut data sisa jumlah perkara yang telah telah diminutasi pada tahun 

2015 : 

a) Pidana  

- Pidana Biasa 
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 Minutasi  = 189 

 Persentase = 100% 

- Pidana Singkat/Lalu Lintas 

 Minutasi  = 1571 

 Persentase = 100% 

b) Perdata  

- Perdata Gugatan 

 Minutasi  = 9 

 Persentase = 75 % 

- Perdata Permohonan 

 Minutasi  = 10 

 Persentase = 100% 

2. Aksebilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice) 

Pencapaian sasaran Aksebilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to 

Justice) pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (2) (3) (4) 

2 Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan 
dipublikasikan 

100 % 100 % 100 % 

 

Ukuran pencapaian indikator sasaran Aksebilitas Masyarakat terhadap 

Peradilan (Acces to Justice) pada tahun 2015, adalah dengan memperhatikan 

perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di 

website dan CTS, dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi. Jumlah 

persentase perkara pidana dan perdata yang masuk, telah diputus, dan diminutasi 

adalah 100%, dan persentase perkara yang telah dipublikasikan melalui website 

dan CTS adalah 100%. 

3. Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Sasaran dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada 

tahun 2014dapat dijabarkan sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (2) (3) (4) 

3 

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

b. Persentase berkas yang diregister dan 
telah didistribusikan ke Majelis 

c. Persentase perkara yang tertib dantepat 
waktu untuk banding, kasasimaupun PK 

d. Persentase penyelesaian putusan 
perkaratingkat pertama 

 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

 

 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

 

 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
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e. Persentase penyampaian salinan 
putusan ke pada para pihak, 
penuntutumum, polisi, dan tersangka 

f. Persentase pemberitahuan putusan 
banding kasasi dan PK 

g. Persentase Penyetoran 
DanaHHK/PNBP ke Kas Negara 

h. Persentase Minutasi berkas perkara 
i. Persentase Pengarsipan berkasperkara 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

a. Indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK 

yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2015. Berikut 

penjelasannya : 

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang 

diajukan disampaikan secara lengkap, baik berkas perkara pidana maupun 

perdata, yaitu dengan melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan 

dengan memperhatikan pembundelan berkas perkara disusun menurut 

kelompok/kronologis, dan keseluruhan berkas disatukan dalam satu bundel, 

dijahit dan diberi lak stempel. 

Berikut data sisa jumlah perkara yang telah telah diajukan disampaikan 

secara lengkap pada tahun 2015  : 

a) Pidana  

- Pidana Biasa 

 Jumlah perkara diajukan   = 248 

 Jumlah perkara diajukan secara lengkap = 248 

 Persentase kelengkapan berkas  = 100 % 

- Pidana Singkat/Lalu Lintas 

 Jumlah perkara diajukan   = 607 

 Jumlah perkara diajukan secara lengkap = 607 

 Persentase kelengkapan berkas  = 100 % 

b) Perdata  

- Perdata Gugatan 

 Jumlah perkara diajukan   = 10 

 Jumlah perkara diajukan secara lengkap = 10 

 Persentase kelengkapan berkas  = 100 % 

- Perdata Permohonan 

 Jumlah perkara diajukan   = 10 

 Jumlah perkara diajukan secara lengkap = 10 

 Persentase kelengkapan berkas  = 100 % 
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b. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis Hakim. Berikut uraiannya : 

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang 

diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim, yaitu dengan melakukan 

perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Kutacane 

dengan jumah berkas yang telah diregister dan didistribusikan.  

Berikut data penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diregister dan 

didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2015  : 

a) Pidana 

- Pidana Biasa 

 Jumlah perkara diajukan   = 248 

 Jumlah perkara diregister   = 248 

 Persentase berkas diregister  = 100 % 

 Jumlah perkara didistribusikan  = 248 

 Persentase berkas didistribusikan  = 100 % 

- Pidana Singkat/Lalu Lintas 

 Jumlah perkara diajukan   = 607 

 Jumlah perkara diregister   = 607 

 Persentase berkas diregister  = 100 % 

 Jumlah perkara didistribusikan  = 607 

 Persentase berkas didistribusikan = 100 % 

b) Perdata 

- Perdata Gugatan 

 Jumlah perkara diajukan   = 10 

 Jumlah perkara diregister   = 10 

 Persentaseberkas diregister   = 100 % 

 Jumlah perkara didistribusikan  = 10 

 Persentaseberkas didistribusikan  = 100 % 

- Perdata Permohonan 

 Jumlah perkara diajukan   = 10 

 Jumlah perkara diregister   = 10 

 Persentase berkas diregister  = 100 % 

 Jumlah perkara didistribusikan  = 10 

 Persentase berkas didistribusikan = 100 % 

c. Indikator Kinerja Persentaseperkara yang tertib dantepat waktu untuk 

banding, kasasi maupun PK. Berikut penjelasannya : 

a) Jumlah perkara banding      

- Pidana       = 3 
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- Perdata        = 1 

b) Jumlah perkara kasasi      

- Pidana        = 1 

- Perdata        = - 

c) Jumlah perkara PK      

- Pidana       = - 

- Perdata        = - 

d) Persentase perkara yang tertib dan tepat waktu  = 100 % 

d. Indikator Kinerja Persentasepenyelesaian salinan putusan tingkat 

pertama. Berikut penjelasannya : 

a) Jumlah perkara masuk : 

- Pidana  

 Biasa    = 216 

 Singkat/lalu lintas = 3/1568 

- Perdata  

 Gugatan  = 11 

 Permohonan  = 11 

b) Penyelesaian salinan putusan : 

- Pidana  

 Biasa    = 215 

 Singkat/lalu lintas = 3/1568 

- Perdata  

 Gugatan  =   9 

 Permohonan  = 11 

c) Persentase penyelesaian salinan putusan : 

- Pidana  

 Biasa    = 100 % 

 Singkat/lalu lintas = 100 % 

- Perdata  

 Gugatan  = 100% 

 Permohonan  = 100% 

e. Indikator Kinerja Persentasepenyampaian salinan putusan kepada para 

pihak, penuntutumum, polisi, dan tersangka. Berikut penjelasannya : 

a) Penyampaian salinan putusan kepada para pihak : 

- Pidana  

 Biasa    = 231 

 Singkat/lalu lintas = 607 
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- Perdata  

 Gugatan  =    9 

 Permohonan  =  11 

b) PersentasePenyampaian salinan putusan kepada para pihak : 

- Pidana  

 Biasa    = 100 % 

 Singkat/lalu lintas = 100 % 

- Perdata  

 Gugatan  =  100% 

 Permohonan  = 100 % 

f. Indikator Kinerja Persentase pemberitahuan putusan banding, kasasi dan 

PK. Berikut penjelasannya : 

a) Jumlah perkara banding      

- Pidana       = 3 

- Perdata       = 4 

b) Jumlah perkara kasasi      

- Pidana       = 1 

- Perdata       = - 

c) Jumlah perkara PK      

- Pidana       = - 

- Perdata       = - 

d) Persentase perkara banding, kasasi, dan PK  

yang telah diberitahukan    = 100 % 

g. Indikator Kinerja PersentasePenyetoran DanaHHK/PNBP ke Kas Negara. 

Berikut penjelasannya : 

Persentase penyetoran dana HHK/PNBP = 100 % 

h. Indikator Kinerja Persentaseminutasi berkas perkara. Berikut 

penjelasannya : 

a) Jumlah perkara masuk : 

- Pidana  

 Biasa     = 216 

 Singkat/lalu lintas  = 3/1568 

- Perdata  

 Gugatan   = - 

 Permohonan   = - 

b) Jumlah perkara putus : 

- Pidana  
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 Biasa     = 215 

 Singkat/lalu lintas  = 3/1568 

- Perdata  

 Gugatan   =   9 

 Permohonan   = 11 

c) Jumlah minutasi berkas perkara : 

- Pidana  

 Biasa     = 216 

 Singkat/lalu lintas  = 3/1568 

- Perdata  

 Gugatan   =   9 

 Permohonan   = 11 

d) Persentase minutasi berkas perkara : 

- Pidana  

 Biasa     = 100 % 

 Singkat/lalu lintas  = 100 % 

- Perdata  

 Gugatan   =  100% 

 Permohonan   =  100% 

i. Indikator Kinerja Persentasepengarsipan berkasperkara. Berikut 

penjelasannya : 

a) Jumlah berkas perkara : 

- Pidana  

 Biasa     = 216 

 Singkat/lalu lintas  = 3/1568 

- Perdata  

 Gugatan   =   9 

 Permohonan   = 11 

b) Jumlah pengarsipan berkas perkara: 

- Pidana  

 Biasa     = 216 

 Singkat/lalu lintas  = 3/1568 

- Perdata  

 Gugatan   =  9 

 Permohonan   = 11 

c) Persentase pengarsipan berkas perkara : 

- Pidana  

 Biasa     = 100 % 
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 Singkat/lalu lintas  = 100 %. 

- Perdata  

 Gugatan   = 100 % 

 Permohonan   = 100 % 

4. Pengawasan dan Pembinaan yang Berkualitas 

Sasaran dalam peningkatan kualitaspengawasan,mempunyai 2 (dua) 

indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti dan Persentase 

temuan yang ditindak lanjuti. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Kutacane tidak 

menerima pengaduan, baik secara tertulis maupun lisan. Pencapaian target 

indikator kinerja sasaran pada tahun 2015dapat dijabarkan sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (2) (3) (4) 

4 
a. Persentase pengaduan yang ditindak 

lanjuti 
b. Persentase temuan yang ditindak lanjuti 

100% 
 

100% 

- 

- 

- 

- 

5. Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia 

Pencapaian target indikator kinerja sasaran peningkatan kualitassumber 

daya manusia pada tahun 2014dapat dijabarkan sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (2) (3) (4) 

5 
a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti 

diklat 
b. Persentase pegawai yang lulus diklat 

100 % 100 % 100 % 

a. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisialpada 

tahun 2015. Berikut penjelasannya : 

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator Persentase pegawai 

yang lulus diklat teknis non yudisial, yaitu dengan  melakukan perbandingan 

antara sumber daya manusiayang diajukan untuk mengikuti pelatihan/diklat 

teknis nonyudisial sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat. 

Berikut datapegawai yang diajukanuntuk mengikuti pelatihan/diklat teknis 

yudisial sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat pada tahun 2015  : 

a) Diklat Prajabatan 

- Jumlah pegawai diajukan     = 0 orang 

- Jumlah pegawai memperoleh kelulusan/sertifikat  = 0 orang 

- Prosentase kelulusan/sertifikat    = 0% 

b) Diklat Penanganan Perkara Pidana dan Perdata : 

- Jumlah pegawai yang diajukan    = 0orang 

- Jumlah pegawai memperoleh kelulusan/sertifikat  = 0 orang 

- Prosentase kelulusan/setifikat    = 0% 
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Dalam memberikan penilaian terhadap indikator prosentase pegawai 

yang mengikuti fit and profer test/pembinaan dalam rangka promosi, yaitu 

dengan melakukan perbandingan antara sumber daya manusiayang diajukan 

untuk mengikutifit and profer test/pembinaan dalam rangka promosi sehingga 

memperoleh kelulusan untuk menduduki suatu jabatan. 

Berikut datapegawai yang diajukanuntuk mengikutifit and profer 

test/pembinaan dalam rangka promosi sehingga memperoleh kelulusan untuk 

menduduki suatu jabatanpada tahun 2015  :  

a) Jabatan Sekretaris 

- Jumlah pegawai diajukan     = 1 orang 

b) Jabatan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan 

- Jumlah pegawai diajukan     = 1 orang 

c) Jabatan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

- Jumlah pegawai diajukan     = 1 orang 

d) Jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan 

- Jumlah pegawai diajukan     = 1 orang 

e) Jabatan Panitera 

- Jumlah pegawai diajukan     = 1 orang  

6. PeningkatanSarana dan Prasarana 

Pencapaian sasaran Sarana dan Prasaranan pada tahun 2015 adalah 

sebagai berikut: 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (2) (3) (4) 

5 Persentase pengadaan sarana dan prasarana 100 % 100 % 100 % 

a. Akuntabilitas Keuangan 

1) Realisasi Anggaran 

  Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan 

Negeri Kutacane ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke tahun 

melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2015, 

Pengadilan Negeri Kutacane menerima anggaran : 

a) DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor:005-01.2.01/2014 Tanggal 14 

Nopember 2015,sebesar Rp. 4.327.242.000,- (empat milyar tiga ratus dua 

puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);  

b) DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 005-

03.2.01/01/2014 Tanggal 14 Nopember 2015, sebesar Rp. 76.210.000,- 

(tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupuah). 

 

terdiri dari 2 (dua) program yaitu : 
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a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung sebesar Rp.4.327.242.000,- (empat milyar tiga ratus 

dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah); 

b) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 

76.210.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah); 

 

iii. Kegiatan Pokok 

Dari Program Utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015 dalam 

pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan 

satukesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kutacane yaitu: 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 

Administrasi, meliputi : 

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan. 

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Kutacane. 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 

 
PAGU DIPA PADA PENGADILAN NEGERI KUTACANE  

TAHUN ANGGARAN 2015 

 
Provinsi Aceh 

No NOMOR DIPA PAGU 
BELANJA 
PEGAWAI 

BELANJA 
BARANG 

BELANJA 
MODAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 0252/005-01.2.01/2014 Rp. 4.327.242.000 Rp.3.300.543.000 Rp.485.699.000 Rp.540.000.000 

2 0925/005-03.2.01/2014 Rp.      76.210.000 - Rp.  76.210.000 - 

Jumlah Rp. 4.403.452.000 Rp.3.300.543.000 Rp.562.909.000 Rp.540.000.000 

 

1. Belanja Pegawai 

 Belanja Pegawai yang dikelola oleh Urusan Keuangan Pengadilan 

Negeri Kutacane adalah sebesar Rp.3.300.543.000,- (tiga milyar tiga ratus 

juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah),yang tertuang dalam 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Pengadilan 

Negeri Kutacane Tahun Anggaran 2015. Belanja Pegawai tersebut berasal 

dari DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor:0252/005-01.2.01/2014 

Tanggal 14 Nopember 2014 

 Dari jumlah pagu belanja pegawai tersebut Pengadilan Negeri 

Kutacane telah melaksanakan belanja pegawai dari bulan Januari – 

Desember 2015 dan telah terealisasi sebanyak 92.25 %atau sebesar    Rp. 
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3.044.867.608,-(tiga milyar empat puluh empat juta delapan ratus enam 

puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah). 

 Rincian penyerapan belanja pegawai tersebut dapat kita lihatdalam 

tabel berikut : 

 

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 

Provinsi Aceh 

SATKER PAGU REALISASI SISA 

(1) (2) (3) (4) 

PENGADILAN NEGERI KUTACANE Rp. 4.327.242.000,- Rp. 4.041.974.868,- Rp. 285.267.132,- 

 
 

2. Belanja Barang 

 Belanja Barang yang dikelola oleh Urusan Keuangan Pengadilan 

Negeri Kutacane adalah sebesar Rp. 485.699.000,-(empat ratus delapan 

puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),yang 

merupakan alokasi dari DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor:005-

01.2.01/2014Tanggal 14 Nopember 2014sebesar           Rp. 485.699.000,-

(emapt ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh 

sembilan ribu rupiah) dan Rp. 76.210.000,- (tujuh puluh enam juta dua 

ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan alokasi belanja barang dari 

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 005-

03.2.01/01/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 

 Dari jumlah pagu belanja barang tersebut Pengadilan Negeri Kutacane 

telah melaksanakan belanja barang dari bulan Januari – Desember 2015 

dan telah terealisasi sebanyak 92.81 %atau sebesar  Rp. 458.212.099,-

(empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu sembilan 

puluh sembilan rupiah). 

 Rincian penyerapan belanja barang tersebut dapat kita lihatdalam 

tabel berikut : 

 

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 

Provinsi Aceh 

SATKER PAGU REALISASI SISA 

(1) (2) (3) (4) 
PENGADILAN NEGERI KUTACANE Rp. 485.699.000,- Rp. 458.212.099,- Rp. 28.486.901,- 
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BAB IV 

PENUTUP 

Pengadilan Negeri Kutacane telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai 

setiap target dari sasaran strategis yang terwujud dalam pencapain target dari setiap 

indikator kinerja utama (IKU). Dalam proses pencapaian tersebut, tentu banyak hambatan 

yang dihadapi, namun dengan kerjasama yang solid dari setiap pihak yang ada di 

Pengadilan Negeri Kutacane hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka 

mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi kembali, juga dengan 

hambatan-hambatan baru yang tentu tidak dapat dihindarkan, maka Pengadilan Negeri 

Kutacane telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015-2019 telah diarahkan 

untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan 

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal mauapun eksternal. Rencana Strategis ini 

merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang 

tantangan, program yang telah ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan dalam kurun 

waktu lima tahun ke depan berserta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang 

diharapkan. 

Rencana Strategis tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar mampu terbuka dari 

berbagai kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Melalui rencana strategis ini pula 

diharapkan mampu untuk membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan 

pengukuran terhadap tingkat keberhasilan kegiatan yang dikelola tersebut. Dengan 

demikian pencapaian target sasaran strategis yang tergambar dalam pencapaian target 

indikator kinerja utama dapat lebih terwujud dengan lebih baik. 
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LAMPIRAN 1:  

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a  : KISWOYO, S.SOS 

Jabatan  : Sekretaris Pengadilan Negeri Kutacane 

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama 

 

N a m a  : M. NAZIR, SH. MH 

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kutacane 

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 

 

Ketua 

Pihak Kedua 

 

 

 

M. NAZIR, S.H. M.H 

NIP. 19711010 199303 1 002 

Kutacane, 4 Januari 2016 

Pengadilan Negeri Kutacane 

 

Sekretaris 

Pihak Pertama 

 

 

 

KISWOYO, S.SOS 

NIP. 19781029 200604 1 003 
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LAMPIRAN 2 : 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KUTACANE 

No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 
Peningkatan 
penyelesaian perkara 

a. Prosentase perkara yang diselesaikan. 
b. Prosentase antara sisa perkara yang 

diselesaikan. 

100 % 
100 % 

2 
Peningkatan tertib 
administrasi perkara 
(Pidana dan Perdata) 

a. Prosentase berkas yang diajukan 
disampaikan secara lengkap. 

b. Prosentase berkas yang diregister dan 
siap didistribusikan ke Majelis Hakim. 

100 % 
 

100 % 

3 
Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat 
teknis yudisial. 

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat 
non yudisial. 

c. Prosentase pegawai yang mengikuti fit 
and profer test/pembinaan dalam 
rangka promosi. 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 

4 
Peningkatan kualitas 
pengawasan 

a. Prosentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti. 

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 

100 % 
 

100 % 

5 
Peningkatan kualitas 
penyelesaian adminitrasi teknis 
kepaniteraan  

a. Prosentase perkara yang tertib dan 
tepat waktu untuk banding, kasasi 
maupun PK. 

b. Prosentase penyelesaian Putusan 
perkara tingkat pertama. 

c. Prosentase penyampaian salinan 
putusan ke pada para pihak, penuntut 
umum, polisi, dan tersangka. 

d. Prosentase pemberitahuan putusan 
banding kasasi dan PK. 

e. Prosentase Penyetoran Dana 
HHK/PNBP ke Kas Negara. 

f. Prosentase Minutasi berkas perkara. 
g. Prosentase Pengarsipan berkas 

perkara. 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
100 % 

 

6 
Peningkatan adinistrasi 
perencanaan, teknologi 
informasi, dan pelaporan 

a. Prosentase penyusunan perencanaan 
RKA-KL dan DIPA Tahun 2017 

b. Prosentase perencanaan pelaksanaan 
anggaran DIPA Tahun Anggaran 2016 

c. Prosentase perencanaan program 
kerja tahun anggaran 2017 

d. Prosentase publikasi putusan secara 
online 

e. Prosentase pengelolaan website 
secara berkala 

f. Prosentase pengelolaan CTS 
g. Prosentase instalasi jaringan internet 
h. Prosentase pelaksanaan laporan LkjIP 
i. Prosentase pelaksanaan laporan 

Tahunan 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

7 
Peningkatan administrasi 
kepegawaian, organisasi, dan 
tata laksana 

a. Prosentase penyelesaian surat-surat 
keputusan. 

b. Prosentase penyelesaian usulan 
kenaikan pangkat/golongan. 

c. Prosentase penyelesaian usul 
pemberian kartu pegawai bagi CAPEG 
yang telah diangkat Pegawai Negeri 
Sipil. 

d. Prosentase penyelesaian data 
kepegawaian untuk menyiapkan DUK 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
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pegawai negeri. 
e. Prosentase penyelesaian 

penyelenggaraan Sumpah PNS dan 
sumpah serta pelantikan jabatan. 

f. Prosentase penyelesaian pengusulan 
pengangkatan dalam jabatan 
struktural. 

g. Prosentase penyelesaian pengusulan 
pemindahan pegawai. 

h. Prosentase penyelesaian usul 
pemberhentian dan pemensiunan. 

i. Prosentase penyelesaian penyusunan 
DUK pegawai dalam lingkungan 
Pengadilan Negeri Kutacane. 

 
100 % 

 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

8 Peningkatan administrasi umum 
dan keuangan 

a. Prosentase penyelesaian 
pendistribusian pengelolaan arus surat 
masuk dan keluar. 

b. Prosentase penyelesaian laporan 
Inventaris setiap per semester dan 
Laporan Tahunan. 

c. Prosentase penyelesaian pengiriman 
surat keluar untuk memperlancar 
penyampaian informasi. 

d. Prosentase penyelesaian 
penyelenggaraan urusan kearsipan 
dengan mengatur kegiatan 
penyediaan, pelayanan peminjaman, 
penyimpanan dan pemeliharaan arsip 
surat-surat dan kantor. 

e. Prosentase penyelesaian 
penyelenggaraan pemeliharaan 
kendaraan dinas agar selalu dalam 
keadaan siap untuk digunakan. 

f. Prosentase penyelesaian administrasi 
biaya pemeliharaan kendaraan dinas 
sebagai bahan pertanggungjawaban 
penggunaan kendaraan dinas. 

g. Prosentase penyelesaian 
pemeliharaan alat perlengkapan 
kantor, gedung kantor dan rumah dinas 
sesuai dengan rencana dan anggaran 
yang telah ditetapkan. 

h. Prosentase penyelesaian 
pemeliharaan pemakaian telepon, 
listrik, air bersih dan kebersihan 
ruangan agar dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

i. Prosentase penyelesaian tagihan 
pemeliharaan alat perlengkapan 
kantor, gedung kantor dan biaya 
langganan telepon, listrik dan air bersih 
untuk mendapatkan penyelesaian 
pembayaran. 

j. Prosentase penyelesaian daftar 
gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai 
bahan untuk melakukan pembayaran 
gaji/lembur dan rapel. 

k. Prosentase penyelesaian pembayaran 
gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji 

l. Prosentase penyelesaian 
penyelenggarakan pengurusan 
perjalanan dinas dalam rangka 
kelancaran tugas. 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
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m. Prosentase penyelesaian penyusunan 
daftar usulan kegiatan sebagai bahan 
penyediaan dana kegiatan 

n. Prosentase penyelesaian pencairan 
berdasarkan SPM yang diterima 

o. Prosentase penyelesaian pembayaran 
atas tagihan beban anggaran belanja 
rutin 

p. Prosentase penyelesaian pemotongan 
pajak pada setiap pengeluaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

q. Prosentase penyelesaian surat 
pertanggungjawaban penggunaan 
anggaran rutin sesuai dengan bukti-
bukti pengeluarannya 

r. Prosentase penyelesaian pembukuan 
atas SPJ ke dalam buku kas umum 
atau buku-buku pembantu lainnya 
untuk dilakukan perhitungan dan 
verifikasi dengan mengetahui 
perkembangan realisasi anggaran 
yang telah disediakan 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 

 

 

Kegiatan        Anggaran 
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1. Rp. 4.238.880.000,- (Empat Milyar 

Tugas Lainnya Mahkamah Agung (DIPA-005.01.2.     Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta 
098551/20116)          Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu 
            Rupiah) 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Rp. 1.106.000.000,- (Satu Milyar  
Mahkamah Agung (DIPA-005.01.2. 098551/20116)     Seratus Enam Juta Rupiah) 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 3. Rp.      95.955.000,- (Sembilan Puluh  
(DIPA-005.03.2.099183/2016)        Lima Juta Sembilan Ratus Lima  

    Puluh Lima Ribu Rupiah) 

     

 

 

 

Ketua 

 

 

 

M. NAZIR, S.H. M.H 

NIP. 19711010 199303 1 002 

Kutacane, 4 Januari 2016 

Pengadilan Negeri Kutacane 

 

Sekretaris 

 

 

 

KISWOYO, S.SOS 

NIP. 19781029 200604 1 003 

 

  



41 
 

LAMPIRAN 3 :  

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

 

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kutacane 
Tahun Anggaran : 2017 
 

No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 
Peningkatan 
penyelesaian perkara 

a. Prosentase perkara yang diselesaikan. 
b. Prosentase antara sisa perkara yang 

diselesaikan. 

100 % 
100 % 

2 
Peningkatan tertib 
administrasi perkara 
(Pidana dan Perdata) 

a. Prosentase berkas yang diajukan 
disampaikan secara lengkap. 

b. Prosentase berkas yang diregister dan 
siap didistribusikan ke Majelis Hakim. 

100 % 
 

100 % 

3 
Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat 
teknis yudisial. 

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat 
non yudisial. 

c. Prosentase pegawai yang mengikuti fit 
and profer test/pembinaan dalam 
rangka promosi. 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 

4 
Peningkatan kualitas 
pengawasan 

a. Prosentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti. 

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 

100 % 
 

100 % 

5 
Peningkatan kualitas 
penyelesaian adminitrasi teknis 
kepaniteraan  

a. Prosentase perkara yang tertib dan 
tepat waktu untuk banding, kasasi 
maupun PK. 

b. Prosentase penyelesaian Putusan 
perkara tingkat pertama. 

c. Prosentase penyampaian salinan 
putusan ke pada para pihak, penuntut 
umum, polisi, dan tersangka. 

d. Prosentase pemberitahuan putusan 
banding kasasi dan PK. 

e. Prosentase Penyetoran Dana 
HHK/PNBP ke Kas Negara. 

f. Prosentase Minutasi berkas perkara. 
g. Prosentase Pengarsipan berkas 

perkara. 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
100 % 

 

6 
Peningkatan adinistrasi 
perencanaan, teknologi 
informasi, dan pelaporan 

a. Prosentase penyusunan perencanaan 
RKA-KL dan DIPA Tahun 2017 

b. Prosentase perencanaan pelaksanaan 
anggaran DIPA Tahun Anggaran 2016 

c. Prosentase perencanaan program kerja 
tahun anggaran 2017 

d. Prosentase publikasi putusan secara 
online 

e. Prosentase pengelolaan website secara 
berkala 

f. Prosentase pengelolaan CTS 
g. Prosentase instalasi jaringan internet 
h. Prosentase pelaksanaan laporan LkjIP 
i. Prosentase pelaksanaan laporan 

Tahunan 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

7 
Peningkatan administrasi 
kepegawaian, organisasi, dan 
tata laksana 

a. Prosentase penyelesaian surat-surat 
keputusan. 

b. Prosentase penyelesaian usulan 
kenaikan pangkat/golongan. 

c. Prosentase penyelesaian usul 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
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pemberian kartu pegawai bagi CAPEG 
yang telah diangkat Pegawai Negeri 
Sipil. 

d. Prosentase penyelesaian data 
kepegawaian untuk menyiapkan DUK 
pegawai negeri. 

e. Prosentase penyelesaian 
penyelenggaraan Sumpah PNS dan 
sumpah serta pelantikan jabatan. 

f. Prosentase penyelesaian pengusulan 
pengangkatan dalam jabatan 
struktural. 

g. Prosentase penyelesaian pengusulan 
pemindahan pegawai. 

h. Prosentase penyelesaian usul 
pemberhentian dan pemensiunan. 

i. Prosentase penyelesaian penyusunan 
DUK pegawai dalam lingkungan 
Pengadilan Negeri Kutacane. 

 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

8 Peningkatan administrasi umum 
dan keuangan 

a.  Prosentase penyelesaian 
pendistribusian pengelolaan arus surat 
masuk dan keluar. 

b. Prosentase penyelesaian laporan 
Inventaris setiap per semester dan 
Laporan Tahunan. 

c. Prosentase penyelesaian pengiriman 
surat keluar untuk memperlancar 
penyampaian informasi. 

d. Prosentase penyelesaian 
penyelenggaraan urusan kearsipan 
dengan mengatur kegiatan 
penyediaan, pelayanan peminjaman, 
penyimpanan dan pemeliharaan arsip 
surat-surat dan kantor. 

e. Prosentase penyelesaian 
penyelenggaraan pemeliharaan 
kendaraan dinas agar selalu dalam 
keadaan siap untuk digunakan. 

f. Prosentase penyelesaian administrasi 
biaya pemeliharaan kendaraan dinas 
sebagai bahan pertanggungjawaban 
penggunaan kendaraan dinas. 

g. Prosentase penyelesaian 
pemeliharaan alat perlengkapan 
kantor, gedung kantor dan rumah dinas 
sesuai dengan rencana dan anggaran 
yang telah ditetapkan. 

h. Prosentase penyelesaian 
pemeliharaan pemakaian telepon, 
listrik, air bersih dan kebersihan 
ruangan agar dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

i. Prosentase penyelesaian tagihan 
pemeliharaan alat perlengkapan 
kantor, gedung kantor dan biaya 
langganan telepon, listrik dan air bersih 
untuk mendapatkan penyelesaian 
pembayaran. 

j. Prosentase penyelesaian daftar 
gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai 
bahan untuk melakukan pembayaran 
gaji/lembur dan rapel. 

k. Prosentase penyelesaian pembayaran 

 
100 % 

 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 

100 % 
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gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji 
l. Prosentase penyelesaian 

penyelenggarakan pengurusan 
perjalanan dinas dalam rangka 
kelancaran tugas. 

m. Prosentase penyelesaian penyusunan 
daftar usulan kegiatan sebagai bahan 
penyediaan dana kegiatan 

n. Prosentase penyelesaian pencairan 
berdasarkan SPM yang diterima 

o. Prosentase penyelesaian pembayaran 
atas tagihan beban anggaran belanja 
rutin 

p. Prosentase penyelesaian pemotongan 
pajak pada setiap pengeluaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

q. Prosentase penyelesaian surat 
pertanggungjawaban penggunaan 
anggaran rutin sesuai dengan bukti-
bukti pengeluarannya 

r. Prosentase penyelesaian pembukuan 
atas SPJ ke dalam buku kas umum 
atau buku-buku pembantu lainnya 
untuk dilakukan perhitungan dan 
verifikasi dengan mengetahui 
perkembangan realisasi anggaran 
yang telah disediakan 

100 % 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutacane, 4 Januari 2016 

Pengadilan Negeri Kutacane 

Ketua 

 

 

 

M. NAZIR, S.H. M.H 

NIP. 19711010 199303 1 002 
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LAMPIRAN 4 : 
 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN NEGERI KUTACANE 

TAHUN 2016 
 

 
NO 

 

 
KINERJA UTAMA 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
PENJELASAN 

 
PENANGGUNG 

JAWAB 
 

SUMBER DATA 

1 
Peningkatan penyelesaian 
perkara  

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan. 
1. Pidana 
2. Perdata 

 
b.   Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 
1. Pidana 
2. Perdata 

 

Perbandingan antara perkara yang 
diminutasi dengan jumlah perkara yang 
diregister. 
 
 
Perbandingan antara sisa perkara yang 
diminutasi dengan jumlah sisa perkara.  

Panitera 
Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

2 
Peningkatan aksebilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (acces to justice) 

Persentase jumlah perkara yang 
sudah putus dan dipublikasikan. 

Perbandingan jumlah proses perkara 
yang sudah diminutasi dan dapat dilihat 
di website dan CTS, dengan jumlah 
perkara yang sudah diminutasi 

Panitera 
Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

3 
Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

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

b. Persentase berkas yang 
diregister dan telah 
didistribusikan ke Majelis 

Perbandingan antara berkas yang 
diajukan banding, kasasi dan PK yang 
lengkap (terdiri dari bundel A dan B) 
dengan jumlah berkas yang diajukan 
banding, kasasi dan PK 
 
Perbandingan antara berkas perkara 
yang diterima Kepaniteraan dengan 
berkas perkara yang didistribusikan ke 

Panitera 
Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 



45 
 

 
 

c. Persentase perkara yang 
tertib dan tepat waktu untuk 
banding, kasasi maupun PK 
 

d. Persentase penyelesaian 
putusan perkara tingkat 
pertama 

 
e. Persentase penyampaian 

salinan putusan ke pada 
para pihak, penuntut umum, 
polisi, dan tersangka 

 
f. Persentase pemberitahuan 

putusan banding kasasi dan 
PK 

 
g. Persentase Penyetoran 

Dana HHK/PNBP ke Kas 
Negara 

 
h. Persentase Minutasi berkas 

perkara 
 
 
i. Persentase Pengarsipan 

berkas perkara 

Majelis 
 
Perbandingan antara ketertiban dan 
ketepatan waktu untuk perkara yang 
diajukan banding, kasasi dan PK 
 
Perbandingan antara jumlah 
penyelesaian putusan dengan perkara 
masuk yang telah diputus 
 
Perbandingan antara jumlah perkara 
putus dengan salinan putusan yang 
diberitahukan kepada para pihak 
 
 
Perbandingan antara jumlah putusan 
banding, kasasi, dan PK dengan 
putusan yang diberitahukan 
 
Perbandingan antara jumlah dana 
HHK/PNBP dengan yang disetorkan ke 
Kas Negara 
 
Perbandingan antara jumlah perkara 
putus dengan jumlah perkara yang telah 
diminutasi 
 
Perbandingan antara jumlah perkara 
yang telah diminutasi dengan jumlah 
berkas perkara yang telah diarsipkan 
 

4 
Peningkatan kualitas 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti 
 
 

Perbandingan jumlah pengaduan yang 
ditindaklanjuti mengenai perilaku 
aparatur peradilan (teknis dan non 
teknis) dengan jumlah pengaduan yang 
dilaporkan 

Ketua, Panitera dan 
Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 
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b. Persentase temuan hasil 

pemeriksaan eksternal yang 
ditindaklanjuti. 

 
Perbandingan jumlah pengaduan yang 
ditindaklanjuti mengenai perilaku 
aparatur peradilan (teknis dan non 
teknis) dengan jumlah pengaduan yang 
dilaporkan 

5 
Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia 

a. Persentase pegawai yang 
diusulkan mengikuti diklat 

 
 

b. Persentase pegawai yang 
lulus diklat 

Perbandingan antara pegawai yang 
diusulkan mengikuti diklat dengan 
jumlah pegawai yang mengikuti diklat. 
 
Perbandingan antara pegawai yang 
lulus diklat dengan jumlah pegawai yang 
mengikuti diklat. 

Ketua dan Sekretaris 
Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

6 
Peningkatan adinistrasi 
perencanaan, teknologi 
informasi, dan pelaporan 

a. Prosentase penyusunan 
perencanaan RKA-KL dan 
DIPA Tahun 2017 

b. Prosentase perencanaan 
pelaksanaan anggaran DIPA 
Tahun Anggaran 2016 

c. Prosentase perencanaan 
program kerja tahun anggaran 
2017 

d. Prosentase publikasi putusan 
secara online 

e. Prosentase pengelolaan 
website secara berkala 

f. Prosentase pengelolaan CTS 
 

g. Prosentase instalasi jaringan 
internet 

h. Prosentase pelaksanaan 
laporan LkjIP 

i. Prosentase pelaksanaan 
laporan Tahunan 

- Perbandingan antara RKA-KL yang 
diusulkan dengan RKA-KL yang terbit 
 

- Persentase antara perencanaan 
pelaksanaan anggaran DIPA TA 2016 
dengan anggaran yang terlaksana 

- Perbandingan antara perencanaan 
program kerja TA 2016 dengan hasil 
kerja TA 2017 

- Perbandingan antara putusan yang 
dipublikasikan secara online 

- Perbandingan antara pengelolaan 
website yang dilakukan secara berkala 

- Perbandingan antara pengelolaan 
CTS 

- Perbandingan antara instalasi jaringan 
internet 

- Perbandingan antara pelaksanaan 
laporan LkjIP 

- Perbandingan antara pelaksanaan 
laporan tahunan 

 

Sekretaris  

Laporan Bulanan, 
Laporan Tahunan, 
dan Pengamatan 

Langsung 
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7 
Peningkatan administrasi 
kepegawaian, organisasi, 
dan tata laksana 

a.   Prosentase penyelesaian 
surat-surat keputusan 

b. Prosentase penyelesaian 
usulan kenaikan  
pangkat/golongan. 

c. Prosentase penyelesaian usul 
pemberian kartu pegawai bagi 
CAPEG yang telah diangkat 
Pegawai Negeri Sipil. 

d. Prosentase penyelesaian data 
kepegawaian untuk 
menyiapkan DUK pegawai 
negeri. 

e. Prosentase penyelesaian 
penyelenggaraan Sumpah 
PNS dan sumpah serta 
pelantikan jabatan. 

f. Prosentase penyelesaian 
pengusulan pengangkatan 
dalam jabatan struktural. 

g. Prosentase penyelesaian 
pengusulan pemindahan 
pegawai. 

h. Prosentase penyelesaian usul 
pemberhentian dan 
pemensiunan. 

i. Prosentase penyelesaian 
penyusunan DUK pegawai 
dalam lingkungan Pengadilan 
Negeri Kutacane. 

- Perbandingan antara penyelesaian 
surat-surat keputusan 

- Perbandingan antara penyelesaian 
usulan kenaikan pangkat/golongan  
 

- Perbandingan antara penyelesaian 
usul pemberian kartu pegawai bagi 
CAPEG yang telah diangkat Pegawai 
Negeri Sipil 

- Perbandingan antara penyelesaian 
data kepegawaian untuk menyiapkan 
DUK pegawai negeri 
 

- Perbandingan antara penyelesaian 
penyelenggaraan Sumpah PNS dan 
sumpah serta pelantikan jabatan 

 
- Perbandingan antara penyelesaian 

pengusulan pengangkatan dalam 
jabatan struktural 

- Perbandingan antara penyelesaian 
pengusulan pemindahan pegawai 
 

- Perbandingan antara penyelesaian 
usul pemberhentian dan pemensiunan 

 
- Perbandingan antara penyelesaian 

penyusunan DUK pegawai dalam 
lingkungan Pengadilan Negeri 
Kutacane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretaris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laporan Bulanan, 
Laporan Tahunan, 
dan Pengamatan 

Langsung 

8 
Peningkatan administrasi 
umum dan keuangan 

a. Prosentase penyelesaian 
pendistribusian pengelolaan 
arus surat masuk dan keluar. 

b. Prosentase penyelesaian 
laporan Inventaris setiap per 
semester dan Laporan 

- Perbandingan antara penyelesaian 
pendistribusian pengelolaan arus surat 
masuk dan keluar 

- Perbandingan antara penyelesaian 
laporan Inventaris setiap per semester 
dan Laporan Tahunan 
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Tahunan. 
c. Prosentase penyelesaian 

pengiriman surat keluar untuk 
memperlancar penyampaian 
informasi. 

d. Prosentase penyelesaian 
penyelenggaraan urusan 
kearsipan dengan mengatur 
kegiatan penyediaan, 
pelayanan peminjaman, 
penyimpanan dan 
pemeliharaan arsip surat-surat 
dan kantor. 

e. Prosentase penyelesaian 
penyelenggaraan 
pemeliharaan kendaraan 
dinas agar selalu dalam 
keadaan siap untuk 
digunakan. 

f. Prosentase penyelesaian 
administrasi biaya 
pemeliharaan kendaraan 
dinas sebagai bahan 
pertanggungjawaban 
penggunaan kendaraan dinas. 

g. Prosentase penyelesaian 
pemeliharaan alat 
perlengkapan kantor, gedung 
kantor dan rumah dinas 
sesuai dengan rencana dan 
anggaran yang telah 
ditetapkan. 

h. Prosentase penyelesaian 
pemeliharaan pemakaian 
telepon, listrik, air bersih dan 
kebersihan ruangan agar 

 
- Perbandingan antara penyelesaian 

pengiriman surat keluar untuk 
memperlancar penyampaian informasi 

 
- Perbandingan antara penyelesaian 

penyelenggaraan urusan kearsipan 
dengan mengatur kegiatan 
penyediaan, pelayanan peminjaman, 
penyimpanan dan pemeliharaan arsip 
surat-surat dan kantor 

 

- Perbandingan antara penyelesaian 
penyelenggaraan pemeliharaan 
kendaraan dinas agar selalu dalam 
keadaan siap untuk digunakan 

 

 
- Perbandingan antara penyelesaian 

administrasi biaya pemeliharaan 
kendaraan dinas sebagai bahan 
pertanggungjawaban penggunaan 
kendaraan dinas 
 

- Perbandingan antara penyelesaian 
pemeliharaan alat perlengkapan 
kantor, gedung kantor dan rumah 
dinas sesuai dengan rencana dan 
anggaran yang telah ditetapkan 

 
 
- Perbandingan antara penyelesaian 

pemeliharaan pemakaian telepon, 
listrik, air bersih dan kebersihan 
ruangan agar dapat digunakan 

Sekretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laporan Bulanan, 
Laporan Tahunan, 
dan Pengamatan 

Langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laporan Bulanan, 
Laporan Tahunan, 
dan Pengamatan 

Langsung 
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dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

i. Prosentase penyelesaian 
tagihan pemeliharaan alat 
perlengkapan kantor, gedung 
kantor dan biaya langganan 
telepon, listrik dan air bersih 
untuk mendapatkan 
penyelesaian pembayaran. 

j. Prosentase penyelesaian 

daftar gaji/lembur dan rapel 
pegawai sebagai bahan untuk 
melakukan pembayaran 
gaji/lembur dan rapel. 

k. Prosentase penyelesaian 

pembayaran gaji pegawai 
sesuai dengan daftar gaji 

l. Prosentase penyelesaian 
penyelenggarakan 
pengurusan perjalanan dinas 
dalam rangka kelancaran 
tugas. 

m. Prosentase penyelesaian 
penyusunan daftar usulan 
kegiatan sebagai bahan 
penyediaan dana kegiatan 

n. Prosentase penyelesaian 
pencairan berdasarkan SPM 
yang diterima 

o. Prosentase penyelesaian 
pembayaran atas tagihan 
beban anggaran belanja rutin 

p. Prosentase penyelesaian 
pemotongan pajak pada 
setiap pengeluaran sesuai 
dengan ketentuan yang 

 
 

- Perbandingan antara penyelesaian 
tagihan pemeliharaan alat 
perlengkapan kantor, gedung kantor 
dan biaya langganan telepon, listrik 
dan air bersih untuk mendapatkan 
penyelesaian pembayaran 
 

- Perbandingan antara penyelesaian 

daftar gaji/lembur dan rapel pegawai 
sebagai bahan untuk melakukan 
pembayaran gaji/lembur dan rapel 

 
- Perbandingan antara penyelesaian 

pembayaran gaji pegawai sesuai 
dengan daftar gaji 

- Perbandingan antara penyelesaian 
penyelenggarakan pengurusan 
perjalanan dinas dalam rangka 
kelancaran tugas 
 

- Perbandingan antara penyelesaian 
penyusunan daftar usulan kegiatan 
sebagai bahan penyediaan dana 
kegiatan 

- Perbandingan antara penyelesaian 
pencairan berdasarkan SPM yang 
diterima 

- Perbandingan antara penyelesaian 
pembayaran atas tagihan beban 
anggaran belanja rutin 

- Perbandingan antara penyelesaian 
pemotongan pajak pada setiap 
pengeluaran sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretaris  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laporan Bulanan, 
Laporan Tahunan, 
dan Pengamatan 

Langsung 
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berlaku 
q. Prosentase penyelesaian 

surat pertanggungjawaban 
penggunaan anggaran rutin 
sesuai dengan bukti-bukti 
pengeluarannya 

r. Prosentase penyelesaian 
pembukuan atas SPJ ke 
dalam buku kas umum atau 
buku-buku pembantu lainnya 
untuk dilakukan perhitungan 
dan verifikasi dengan 
mengetahui perkembangan 
realisasi anggaran yang telah 
disediakan 

 
- Perbandingan antara penyelesaian 

surat pertanggungjawaban 
penggunaan anggaran rutin sesuai 
dengan bukti-bukti pengeluarannya 
 

- Perbandingan antara enyelesaian 
pembukuan atas SPJ ke dalam buku 
kas umum atau buku-buku pembantu 
lainnya untuk dilakukan perhitungan 
dan verifikasi dengan mengetahui 
perkembangan realisasi anggaran 
yang telah disediakan 

6 
Peningkatan penyediaan 
sarana dan prasarana 

Persentase pengadaan sarana 
dan prasarana 

Perbandingan jumlah sarana dan 
prasarana yang diusulkan dengan 
pengadaan sarana dan prasarana yang 
telah dilaksanakan/direalisasikan. 

Sekretaris 
Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 
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LAMPIRAN 5 : 
REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS  

TAHUN 2015 – 2019  
 

No Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target Kinerja 
Ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 

 
Peningkatan 
penyelesaian 
perkara 
 

 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

1. Pidana 

2. Perdata 

 

b. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

1. Pidana 

2. Perdata 

1.Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100 % 

 

 

1. Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100 % 

1.Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100 % 

 

 

1. Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100 % 

1.Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100% 

 

 

1. Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100 % 

1.Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100% 

 

 

1. Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100 % 

1.Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100% 

 

 

1. Pidana 

100 % 

2. Perdata 

100 % 

 

 

2 

Peningkatan 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap peradilan 

(accesto justice)  

 

Aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap 

peradilan 

Persentase proses 

penyelesaian perkara 

yang dipublikasikan 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 
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3 

Peningkatan kualitas 

sumber daya 

manusia 

Sumber daya 

manusia yang 

berkualitas 

a. Persentase pegawai 

yang diusulkan 

mengikuti diklat 

b. Persentase pegawai 

yang lulus diklat 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

4 

Peningkatan kualitas 

pengawasan 

Pengawasan 

dan pembinaan 

yang berkualitas 

a. Persentase 

pengaduan yang 

ditindak lanjuti 

b. Persentase temuan 

yang ditindak lanjuti 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

5 

Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

Tertib 

administrasi 

perkara 

a. Persentase berkas 

yang diajukan 

disampaikan secara 

lengkap 

b. Persentase berkas 

yang diregister dan 

siap didistribusikan 

ke majelis hakim 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 
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6 

Peningkatan 

penyediaan sarana 

dan prasarana 

Sarana dan 

prasarana 

Persentase pengadaan 

sarana dan prasarana 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 
 

No Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target Kinerja 
Ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung  

Pembinaan 

Administrasi dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan Urusan 

Administrasi 

a. Persentase 
Pembayaran Gaji 
dan Tunjangan 

b. Persentase 
Penyelenggaraan 
operasional dan 
pemeliharaan 
perkantoran 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

2 

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur Mahkamah 

Agung 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana di 

Pengadilan 

Negeri 

Kutacane 

Persentase Pengadaan 

Sarana dan Prasarana 

di Pengadilan Negeri 

Kutacane 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 
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3 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Persentase 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 
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KEPUTUSAN  

KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE 

NOMOR: W1.U16/06/KU.05.10/XII/2015 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 

TAHUN 2015 
 
 

PENGADILAN NEGERI KUTACANE 

 

Menimbang :   1.  Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam 
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 
Pengadilan Negeri Kutacane tahun 2015, maka dipandang perlu 
membentuk Tim Penyusunan LKjIP; 

  2. Bahwa untuk keperluan point 1 di atas, perlu diatur dengan diterbitkan 
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane; 

  3. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipadang 
cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 
Kutacane tahun 2015. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
  4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi BirokrasiNomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi BirokrasiNomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi BirokrasiNomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

PENGADILAN NEGERI KUTACANE 

Jl. CUT NYAK DHIEN NO. 174 
E-Mail : pnkutacane@yahoo.co.id - Web : www.pn-kutacane.go.id 

TELP. 0629 – 21105. FAX . 0629 – 21563 
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MEMUTUSKAN  

 
Menetapkan : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2015; 

 

Pertama 

 

: 

 

Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kutacane tahun 

2015; 

Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada 

DIPA Pengadilan Negeri Kutacane Tahun Anggaran 2015; 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan 

ini, akan diadakan perbaikan seperlunya; 

Keempat : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk 

diketahui dan dilaksanakan 

 
 
 

Ditetapkan di : Kutacane 
Pada tanggal  : 29 Desember 2015 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI  
KUTACANE 

 
 
 

 
M. NAZIR, SH.MH 

                 NIP. 19711010199303 1 002 
 
 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 

2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 

3. Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahakmah Agung RI di Jakarta; 

4.  Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 

5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 

6. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 

7. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh; 

8. Arsip  
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Lampiran:  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 
KUTACANE 

 Nomor: W1.U16/06/KU.05.10/XII/2015 
 Tanggal: 29 Desember 2015 

 
 

NO NAMA / NIP JABATAN 
DITUNJUK/DIANGKAT 

SEBAGAI 

1 
M. NAZIR, SH.MH 
NIP. 19711010 199303 1 002 

Ketua Pengadilan Negeri 
Kutacane 

Pelindung/Penasehat 

2 
KISWOYO, S.Sos 
NIP. 1978 1029 2006 04 1 
003 

Sekretaris Pengadilan 
Negeri Kutacane 

Koordinator Tim 

3 
H. HAMIDIN DESKY, S.H 
NIP. 19690312 199203 1 006 

Kasubbag Perencanaan, 
TI dan Pelaporan 

Sekretaris Tim 

4 
MUKMIN, SE 
NIP. 1985 0920 2011 01 1 
012 

Kasubbag Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata 
Laksana Pengadilan 
Negeri Kutacane 

Anggota Tim 

5 
EDYANWAR, SE 
NIP. 19850 306 2006 04 1 
001 

Kasubbag Umum dan 
Keuangan Pengadilan 
Negeri Kutacane 

Anggota Tim 

6 
H. SAHLAN, SH 
NIP. 1976 0714 2001 12 1 
004 

Panmud Pidana 
Pengadilan Negeri 
Kutacane 

Anggota Tim 

7 
JAENUDIN, S.H 
NIP. 1984 1226 2009 12 1 
005 

Plt. Panmud Perdata 
Pengadilan Negeri 
Kutacane 

Anggota Tim 

8 
RASYED HAKIMSYAH 
GINTING, S.KOM 
NIP. 19920519 201503 1001 

Pengelola dan 
Pemelihara IT 
Pengadilan Negeri 
Kutacane 

Anggota Tim 

 
 
 

      Ditetapkan di  : Kutacane 
Pada tanggal : 29 Desember 2015 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI  
KUTACANE 

 
 
 
 

M. NAZIR, S.H, M.H 
      NIP. 19711010 199303 1 002 

 

 


