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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufiq 
dan hidayah-Nya maka Penyusunan laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (lKj\P) 

Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan 

la near. 
Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2015 

mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2010-2015. 
Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2015 ini merupakan laporan 
yang menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kandangan 
berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi 

kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 
Dalam Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2015 ini 

diuraikan mengenai pencapaian lndikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, 

analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan selama tahun 2015. 
Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2015 

diharapkan mampu menjadi alat ukur dan laporan kinerja kepada para pemangku 
kepentingan ( stakeholder ) terkait kinerja Pengadilan Negeri Kandangan pada tahun 
2015. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kandangan ini kami 
sadari masih belum sempurna, oleh karena itu masih diharapkan masukan yang 
positif dan konstruktif guna kesempumaan penyusunan laporan ini. Semoga laporan 
ini bermanfaat dan dapat memacu kinerja Pengadilan Negeri Kandangan di masa 

yang akan datang. 

KATA PENGANTAR 
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EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) 

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Negeri 

Kandangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam 

memberikan Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Kandangan selama kurun waktu 1 (satu) 

Tahun berjalan dalam hal ini Tahun 2015. Pada dasarnya LKjIP 2015 ini sekaligus juga dalam 

rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor : 7 

Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Adapun LKjIP 2015 intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” (Performance 

Result) selama Tahun 2015 yang diperbandingkan dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plan) 

Tahun 2014 Pengadilan Negeri Kandangan yang pada hakekatnya juga mengacu pada Rencana 

Strategis (Strategic Plan) Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pengadilan Negeri Kandangan menetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis yang 

ditunjang dengan anggaran pembangunan dan anggaran rutin untuk Tahun 2015 yang secara 

keseluruhan berjumlah Rp4.460.075.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh 

Puluh Lima Ribu Rupiah) yang merupakan jumlah dari 2 (dua) DIPA Tahun 2015 pada 

Pengadilan Negeri Kandangan yaitu Nomor : DIPA-005.01.2.099202/2015  tanggal 14 November 

2014 dan Nomor : DIPA-005.03.2.099202/2015 tanggal 14 November 2014, yang terperinci 

menjadi menjadi 3 (tiga) belanja yaitu : belanja pegawai Rp3.701.166.000,- (Tiga Miliar Tujuh 

Ratus Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), belanja barang  Rp562.232.000,- 

(Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan belanja modal 

Rp261.780.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). 

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Kepaniteraan / 

kesekretariatan Pengadilan Negeri Kandangan selama kurun waktu Tahun 2015 telah berusaha 

memenuhi / mencapai 6 (enam) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, 

indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Salah satu tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penyelesaian bidang administrasi perkara maupun 

administrasi umum sudah dapat memenuhi target walaupun masih terdapat beberapa kendala, 

diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun 

kuantitas, dengan kondisi pada saat ini Pengadilan Negeri Kandangan akan selalu berusaha 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja di semua sektor / unit di bawahnya termasuk 

diantaranya sumber daya manusianya sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan 

dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian ketentuan pasal 1 Ayat (3) 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menentukan : 

Ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. 

Ayat (2)  kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

menentukan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “segala campur tangan 

dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam 

hal-hal yang sebagaimanan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia”. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri 

Kandangan merupakan Pengadilan Negeri 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 Banjarmasin dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara 

tertinggi.  

Sebagai salah satu pelaku / pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri 

Kandangan diberi tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan oleh pasal 50 dan 52 
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Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yaitu : 

Pasal 50 Pengadilan Negeri 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 Nomor 49 

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

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah 

Agung”. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh 

Mahkamah Agung”. Dari ketentuan-ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Kandangan 

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 Kandangan 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 dalam 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, sebagaimana  yang  ditentukan  

dalam  Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman seperti yang telah disebutkan di atas. 

Pengadilan Negeri Kandangan mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi 

peradilan dan administrasi umum. Hal tersebut diselenggarakan dengan cara pembinaan 
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administrasi, organisasi dan tatalaksana terhadap seluruh unsur yang berada di lingkungan 

pengadilan Negeri Kandangan. 

Aparat Pengadilan Negeri Kandangan sebagai aparat yang melaksanakan tugas 

pada Pengadilan Negeri Kandangan adalah yang menentukan dapat tidaknya mewujudkan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan 

hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Kandangan. Oleh karenanya aparat Pengadilan 

Negeri Kandangan 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 Kandangan yaitu : 

a. Mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh 

administrasi, baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang ada dalam 

lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan. 

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

pembinaan di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan. 

c. Membina dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan kepegawaian, 

keuangan, peralatan dan perlengkapan serta urusan ketatausahaan lainnya. 

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

wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Pada pelaksanaan kewenangan dan tugas yang diuraikan di atas tidak lepas dari 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri 

Kandangan. Beberapa permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh 

Pengadilan Negeri Kandangan antara lain : 

1. Gedung dan bangunan kantor yang tidak sesuai dengan prototipe gedung bangunan 

standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dengan luas tanah yang tidak 

mencukupi. 

2. Kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di Pengadilan Negeri 

Kandangan khususnya untuk jabatan staf pada tiap bagian. 
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3. Kecepatan akses internet yang masih dalam kapasitas 1 Mbps sangat mempengaruhi 

untuk kecepatan pelaksanaan CTS, pelaporan dan pengiriman data. 

   

B. Struktur Organisasi  

Berdasarkan Undang-Undang no : 8 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah 

dirubah dan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 kemudian dirubah 

dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan 

Kesekretariatan Peradilan, maka susunan/struktur organisasi Pengadilan Negeri Kandangan 

terdiri dari : 

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan terdiri dari Ketua dibantu seorang Wakil Ketua 

2. Para Hakim 

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

beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru 

Sita Pengganti. 

4. Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh beberapa Kasubbag. 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Negeri Kelas 1B Kandangan merupakan pengadilan dibawah Pengadilan 

Tinggi Banjarmasin yang berada di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakan hukum dan keadilan di wilayah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. 

Pengadilan Negeri Kelas 1B Kandangan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No.49 Tahun 

2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam 

Pasal 55 sampai dengan pasal 67 sebagai berikut : 

 

1. Ketua :  

 Tugas Pokok : 
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a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan 

kehakiman, untuk memeriksa,  memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan 

perkara perdata di tingkat pertama; 

b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah 

laku Hakim, Panitera, Panitera  Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di 

daerah Hukumnya; dan 

c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim. 

 

 Fungsi : 

a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya 

yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis 

Hakim untuk diselesaikan; dan. 

b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan 

nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut 

kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. 

2. Wakil Ketua : 

 Tugas Pokok : 

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan 

kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan 

perkara perdata di tingkat pertama. 

 Fungsi : 

Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah 

Hukumnya. 

3. Hakim : 

 Tugas Pokok : 

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 

tingkat pertama. 

 Fungsi : 

Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi 

petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun 

Fungsional.                                                                

4. Panitera : 

 Tugas Pokok :  

a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara  yang  

dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  berada  di bawah dan tanggung jawab 

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B. 
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b. Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  B  mempunyai  tugas melaksanakan  

pemberian  dukungan  di  bidang  teknis  dan  administrasi perkara serta 

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

 Fungsi : 

a. pelaksanaan  koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis;  

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;  

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;  

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;  

e. pelaksananaan  pengelolaan  administrasi  perkara,  penyajian  data perkara, dan 

transparansi perkara; 

f. pelaksanaan  administrasi  keuangan  yang  berasal  dari  APBN  dalam program  

teknis  dan  keuangan  perkara  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan  dan  

perundang-undangan,  minutasi,  evaluasi  dan administrasi Kepaniteraan; 

g. pelaksanaan mediasi; 

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan; 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

5. Sekretaris : 

 Tugas Pokok : 

a. Kesekretariatan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  B  adalah  aparatur  tata usaha  

negara  yang  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  berada di  bawah  dan  

bertanggung  jawab kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri Kelas I B. 

b. Kesekretariatan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  B  mempunyai  tugas melaksanakan  

pemberian  dukungan  di  bidang  administrasi,  organisasi, keuangan,  sumber  

daya  manusia,  serta  sarana  dan  prasarana  di lingkungan Pengadilan Negeri 

Kelas I B. 

 Fungsi : 

a. penyiapan  bahan  pelaksanaan  urusan  perencanaan  program  dan anggaran; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. pelaksanaan urusan keuangan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

f. pelaksanaan urusan  surat  menyurat,  arsip,  perlengkapan,  rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan  

g. penyiapan  bahan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan dokumentasi  serta  

pelaporan  di  lingkungan  Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.                               

6.  Wakil Panitera : 

 Tugas Pokok : 
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Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku 

Panitera Pengganti. 

 Fungsi : 

a. Membantu Panitera didalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin 

Kepaniteraan di Pengadilan Negeri. 

b. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 

c. Membantu Panitera untuk membina secara langsung pelaksanaan administrasi 

perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register, pembuaran laporan 

periodik dan lain-lain. 

7. Panitera Muda Perdata : 

 Tugas Pokok : 

Panitera  Muda  Perdata  mempunyai  tugas  melaksanakan  administrasi perkara di 

bidang perdata. 

 Fungsi : 

a. pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan  berkas perkara perdata; 

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;  

c. pelaksanaan  distribusi  perkara  yang  telah  diregister  untuk diteruskan  kepada  

Ketua  Majelis  Hakim  berdasarkan  Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan;  

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

e. pelaksanaan  pemberitahuan  isi  putusan  tingkat  pertama  kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

f. pelaksanaan  penyampaian  pemberitahuan  putusan  tingkat  banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali kepada para pihak;  

g. pelaksanaan  penerimaan  dan  pengiriman  berkas  perkara  yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum  

kepada  para  pihak  dan  menyampaikan  relas  penyerahan  isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;  

j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

k. pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum  mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

l. pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah  berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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 8. Panitera Muda Pidana : 

 Tugas Pokok : 

Panitera  Muda  Pidana  mempunyai  tugas  melaksanakan  administrasi perkara di 

bidang pidana. 

 Fungsi : 

a. pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan  berkas perkara pidana; 

b. pelaksanaan registrasi perkara pidana; 

c.  pelaksanaan  penerimaan  permohonan  praperadilan  dan pemberitahuan kepada 

termohon; 

d. pelaksanaan  distribusi perkara  yang  telah  diregister  untuk diteruskan  kepada  

Ketua  Majelis  Hakim  berdasarkan  Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan;  

e. pelaksanaan  penghitungan,  penyiapan  dan  pengiriman  penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;  

f. pelaksanaan  penerimaan  permohonan  ijin  penggeledahan  dan  ijin penyitaan dari 

penyidik; 

g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

h. pelaksanaan  pemberitahuan  isi  putusan  tingkat  pertama  kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

i. pelaksanaan  penyampaian  pemberitahuan  putusan  tingkat  banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak;  

j. pelaksanaan  penerimaan  dan  pengiriman  berkas  perkara  yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum  

kepada  para  pihak  dan  menyampaikan  relas  penyerahan  isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa; 

m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

n. pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum  mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

o. pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah  berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan  

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

9. Panitera Muda Hukum : 

 Tugas Pokok : 



~ 9 ~ 

 

Panitera  Muda  Hukum  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengumpulan, pengolahan  

dan  penyajian  data  perkara,  penataan  arsip  perkara  serta pelaporan. 

 Fungsi : 

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

d. pelaksanaan  penataan,  penyimpanan  dan  pemeliharaan  arsip perkara; 

e. pelaksanaan  kerja  sama  dengan  Arsip  Daerah  untuk  penitipan berkas perkara,  

f. pelaksanaan  penyiapan,  pengelolaan  dan  penyajian  bahan-bahan yang berkaitan 

dengan transparansi perkara.  

g. pelaksanaan  penghimpunan  pengaduan  dari  masyarakat,  hubungan masyarakat; 

dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

10. Jurusita : 

 Tugas Pokok :                                                           

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua / Hakim Ketua Mejlis untuk 

menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan 

pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-

undang. 

 Fungsi : 

a. Membuat relaas panggilan sidang. 

b. Membuat relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung. 

c. Membuat relaas pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan banding, 

kasasi PK dan Eksekusi. 

d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

e. Membuat Penetapan-Penetapan dan berita acara yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Eksekusi. 

8. Panitera Pengganti : 

 Tugas Pokok : 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata maupun pidana serta melaporkan 

kegiatan persidangan. 

 Fungsi : 

a. Membantu Hakim dalam persidangan dan melaporkan kegiatan persidangan 

tersebut kepada bagian pidana ( Panmud Pidana ) 
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b. Membantu Hakim dalam membuat penetapan hari sidang, Berita Acara 

Persidangan, penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau 

dirubah jenis tahanannya. 

c. Melaporkan barang bukti 

d. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana maupun Panitera Muda Perdata untuk 

mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.                    

e. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi 

 
D. Sistematika Penyajian 

Adapun sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 

Kelas IB Kandangan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :   

Bab I        : Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama 

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, menggambarkan 

secara ringkas mengenai latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi dan 

Sistematika Penyajian 

Bab II :    Perencanaan Kinerja, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan, yang meliputi rencana strategis 2010-

2015 Pengadilan Negeri Kandangan, menjelaskan Visi dan Misi, tujuan dan 

sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok di Pengadilan Negeri 

Kandangan serta  menjelaskan  rencana kinerja Tahunan 2015 dan 

perjanjian  kinerja  ( dokumen   penetapan  kinerja )  Tahun 2015  di 

Pengadilan  Negeri Kandangan 

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Pengukuran 

Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja), Analisis Kinerja 

dan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Kandangan. 

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan umum dan Capaian Kinerja Organisasi 

Pengadilan Negeri Kandangan 

Bab V :  Memuat data pendukung sebagai lampiran. Pada bab ini mengemukakan 

lampiran yang berisi : 

1.  Struktur Organisasi  

2.  Indikator Kinerja Utama 

3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019 

4.  Rencana Kinerja Tahun 2015 

5.  Penetapan Kinerja Tahun 2015 

6.  Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 

7.  SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2015 

 

 



~ 11 ~ 

 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 
A.  Rencana Strategis 2015-2019 

Pembangunan di bidang hukum yaitu terwujudnya suatu sistem hukum nasional 

yang menjamin tegaknya supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan 

dan kebenaran tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Salah satu upaya untuk 

menegakkan sistem hukum nasional adalah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, 

jujur dan bertanggung jawab. 

Penyelenggaraan peradilan untuk mencapai ke arah tersebut di atas perlu adanya 

bentuk pembangunan bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis. Rencana strategis 

yang kami uraikan dalam tugas pokok dan fungsi mengacu pada rencana strategis Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. 

 Tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu  1-5  Tahun secara sistematik, terarah 

dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, 

peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam Rencana Strategis disusun suatu visi, misi, 

tujuan, sasaran, kebijakan, program yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Kandangan dengan mempertimbangkan kemampuan yang kami miliki. 

Penyelenggaraan penegakan hukum (supremasi hukum) kepada masyarakat 

merupakan salah satu program utama dari Pengadilan Negeri Kandangan sebagai salah satu 

lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pada 

tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan 

keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan didokumentasikan dalam Dokumen 

Rencana Strategis Organisasi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Kandangan. 

 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015 – 2019 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan 

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk 

mencapai efektivas dan efisiensi.  

 Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman 

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kandangan. Kandangan diselaraskan dengan arah 

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan 

nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 

(RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2010–2015. 
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1. Visi dan Misi 

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri 

Kandangan. 

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Kandangan, adalah : 

“Terwujudnya Pengadilan yang Agung di Hulu Sungai Selatan” 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan menetapkan Misi yang menggambarkan hal 

yang harus dilaksanakan, yaitu : 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan; 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.   

 
2.   Tujuan dan Sasaran Strategis 

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

sampai dengan lima Tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan 

Negeri Kandangan.  

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai 

berikut : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

Teknologi Informasi; 

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat; 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

 
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 Kandangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;  

2. Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat; 

4. Terwujudnya manajemen sistem informasi yang menunjang sistem peradilan yang 

sederhana, transparan, dan akuntabel 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM;  

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan 

efisien. 
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3.   Program Utama dan Kegiatan Pokok 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator  kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA P E N J E L A S A N 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1. Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase penyelesaian perkara tepat 
waktu (tidak lebih dari 5 bulan) 

Persentase penyelesaian perkara tepat 
waktu (tidak lebih dari 5 bulan) 

Majelis Hakim 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

b. Persentase penurunan tunggakan 
perkara 

Persentase penurunanan tunggakan 
perkara 

Majelis Hakim 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

c. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

2. Meningkatnya penyederhanaan 
proses penanganan perkara 
melalui pemanfaatan teknologi 
informasi 

a. Persentase keberhasilan penyelesaian 
perkara melalui small claim court  

Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui small claim court 

Majelis Hakim 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

 b. Persentase keberhasilan penyelesaian 
perkara melalui mediasi 

Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui mediasi 

Hakim Mediasi 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

 c. Persentase percepatan penyelesaian 
perkara melalui pengaturan delegasi 
panggilan/ pemberitahuan 

Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui delegasi panggilan/ 

pemberitahuan 

Panitera dan 
Juru Sita 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

3. Meningkatnya akses peradilan 
bagi masyarakat 

a. Persentase perkara yang di selesaikan 
secara prodeo (pembebasan biaya) 

Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

Majelis Hakim 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

b. Persentase perkara yang terlayani 
melalui posyankum 

Persentase perkara yang terlayani 
melalui posyankum 

Panitera Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

4. 
 
 
 
 

Terwujudnya manajemen sistem 
informasi yang menunjang 
sistem peradilan yang 
sederhana, transparan, dan 
akuntabel 

a. Integrasi informasi perkara secara 
elektronik 

Jumlah perkara yang terintegrasi 
melalui Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara dan Website Pengadilan 

Ketua 
Pengadilan 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

b. Integrasi informasi penyerapan DIPA 
secara elektronik 

Jumlah realisasi anggaran yang telah 
dipublikasikan melalui website 

Sekretaris Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 
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Pengadilan, Komdanas dan Monev 
Anggaran 

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

Persentase (amar) putusan perkara 
yang diakses secara on line melalui 

Direktori Putusan Mahkamah Agung 
dan Website Pengadilan  

Ketua 
Pengadilan, 
Panitera dan 

Sekretaris 

Putusan Hakim 
 

5. Terwujudnya pelaksanaan 
pengawasan kinerja aparat 
peradilan secara optimal 

a. Persentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

Persentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti melalui Website 
Pengadilan, Telepon dan tertulis   

Ketua 
Pengadilan, 
Panitera dan 

Sekretaris 

Pengaduan 
Masyarakat 

6. Terwujudnya transparansi 
pengelolaan SDM 

a. Persentase Hakim yang telah memiliki 
sertifikasi spesialisasi keahlian 

Persentase Hakim yang telah mengikuti 
sertifikasi spesialisasi keahlian 

Ketua 
Pengadilan, 

dan Sekretaris 

Data Kepegawaian 
dan Sertifikat Hakim 

7. Meningkatnya pengelolaan 
manajerial lembaga peradilan 
secara akuntabel, efektif dan 
efisien 

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan 
standar sarana dan prasarana yang 
mendukung peningkatan pelayanan 

Persentase terpenuhinya standar 
sarana dan prasarana yang mendukung 

peningkatan pelayanan 

Ketua 
Pengadilan, 

dan Sekretaris 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

 b. Persentase peningkatan produktifitas 
kinerja SDM (SKP dan Penilaian 
Prestasi Kerja) 

Persentase peningkatan produktifitas 
kinerja SDM 

Ketua 
Pengadilan, 

dan Sekretaris 

SKP dan Data 
Kepegawaian 
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Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kandangan  

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

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi 

perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang 

dilaksanakan Pengadilan Negeri Kandangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum adalah : 

1.  Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata; 

2.  Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata; 

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

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

5.  Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.  

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung  

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang 

dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1.  Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial; 

2.  Tindak lanjut pengaduan yang masuk; 

3.  Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.   

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan 

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan 

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan 

tingkat banding dan tingkat pertama.              

                           

B.  Rencana Kinerja Tahun 2015 

Rencana Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Per Menpan Nomor : 29 Tahun 

2010 dengan mengacu pada indikator kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji. Pengadilan 

Negeri Kandangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua 

Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/ 01/OT/SK/I/2015  tanggal 2 Desember 2015.  

=  Penetapan Kinerja Tahun 2015 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 
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rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. 

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Kandangan, 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.  

 Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kandangan sebagai berikut :  

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

a. Persentase penyelesaian perkara 

tepat waktu (tidak lebih dari 5 

bulan) 

100% 

b. Persentase penurunan tunggakan 

perkara 

50% 

c. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

100% 

2. Meningkatnya penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi 

a. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui small 

claim court 

 

90% 

 

b. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui 

mediasi 

100% 

c. Persentase percepatan 

penyelesaian perkara melalui 

pengaturan delegasi panggilan/ 

pemberitahuan 

90% 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat 

a. Persentase perkara yang di 

selesaikan secara prodeo 

(pembebasan biaya) 

90% 

b. Persentase perkara yang terlayani 

melalui posyankum 

100% 

4. Terwujudnya manajemen sistem 

informasi yang menunjang sistem 

peradilan yang sederhana, transparan, 

dan akuntabel 

a. Integrasi informasi perkara secara 

elektronik 

100% 

b. Integrasi informasi penyerapan DIPA 

secara elektronik 

100% 

c. Persentase (amar) putusan perkara 

(yang menarik perhatian 

masyarakat) yang dapat diakses 

secara on line dalam waktu 

maksimal 1 hari kerja sejak diputus 

100% 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan 

kinerja aparat peradilan secara optimal 

a. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

95% 
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6. Terwujudnya transparansi pengelolaan 

SDM 

a. Persentase Hakim yang telah 

memiliki sertifikasi spesialisasi 

keahlian 

90% 

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial 

lembaga peradilan secara akuntabel, 

efektif dan efisien 

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan 

standar sarana dan prasarana yang 

mendukung peningkatan pelayanan 

85% 

b. Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja SDM (SKP dan 

Penilaian Prestasi Kerja) 

85% 

 

 

C.  Perjanjian Kinerja 
 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada 

akhir Tahun 2015. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 

2004 dan Surat Edaran Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015 dan 

dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2015, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator 

Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan yang terakhir disusun Tahun 2015. Penetapan 

Kinerja dapat diperinci sebagai berikut : 

 

Tabel : Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

d. Persentase penyelesaian perkara 

tepat waktu (tidak lebih dari 5 

bulan) 

100% 

e. Persentase penurunan tunggakan 

perkara 

50% 

f. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

100% 

2. Meningkatnya penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi 

d. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui small 

claim court 

 

90% 

 

e. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui 

mediasi 

100% 
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f. Persentase percepatan 

penyelesaian perkara melalui 

pengaturan delegasi panggilan/ 

pemberitahuan 

90% 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat 

c. Persentase perkara yang di 

selesaikan secara prodeo 

(pembebasan biaya) 

90% 

d. Persentase perkara yang terlayani 

melalui posyankum 

100% 

4. Terwujudnya manajemen sistem 

informasi yang menunjang sistem 

peradilan yang sederhana, transparan, 

dan akuntabel 

d. Integrasi informasi perkara secara 

elektronik 

100% 

e. Integrasi informasi penyerapan DIPA 

secara elektronik 

100% 

f. Persentase (amar) putusan perkara 

(yang menarik perhatian 

masyarakat) yang dapat diakses 

secara on line dalam waktu 

maksimal 1 hari kerja sejak diputus 

100% 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan 

kinerja aparat peradilan secara optimal 

b. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

95% 

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan 

SDM 

b. Persentase Hakim yang telah 

memiliki sertifikasi spesialisasi 

keahlian 

90% 

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial 

lembaga peradilan secara akuntabel, 

efektif dan efisien 

c. Persentase terpenuhinya kebutuhan 

standar sarana dan prasarana yang 

mendukung peningkatan pelayanan 

85% 

d. Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja SDM (SKP dan 

Penilaian Prestasi Kerja) 

85% 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

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

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. 

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, 

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan 

misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan 

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

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan 

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk 

memperbaiki kinerja organisasi.  

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja 

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang 

telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan 

pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum 

tercapai dalam Tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing 

indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang 

pasti, transparan 

dan akuntabel 

a. Persentase 

penyelesaian perkara 

tepat waktu (tidak lebih 

dari 5 bulan) 

100% 96% 96% 

b. Persentase penurunan 

tunggakan perkara 

50% 100% 100% 

c. Persentase perkara 

yang tidak mengajukan 

upaya hukum 

100% 99,5% 99,5% 

2. Meningkatnya 

penyederhanaan 

proses penanganan 

perkara melalui 

pemanfaatan 

a. Persentase 

keberhasilan 

penyelesaian perkara 

melalui small claim 

court 

90% 

 

90% 

 

90% 
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teknologi informasi a. Persentase 

keberhasilan 

penyelesaian perkara 

melalui mediasi 

100% 0% 0% 

b. Persentase percepatan 

penyelesaian perkara 

melalui pengaturan 

delegasi panggilan/ 

pemberitahuan 

90% 100% 100% 

3. Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

a. Persentase perkara 

yang di selesaikan 

secara prodeo 

(pembebasan biaya) 

90% 0% 0% 

b. Persentase perkara 

yang terlayani melalui 

posyankum 

100% 90% 90% 

4. Terwujudnya 

manajemen sistem 

informasi yang 

menunjang sistem 

peradilan yang 

sederhana, 

transparan, dan 

akuntabel 

a. Integrasi informasi 

perkara secara 

elektronik 

100% 100% 100% 

b. Integrasi informasi 

penyerapan DIPA 

secara elektronik 

100% 100% 100% 

c. Persentase (amar) 

putusan perkara (yang 

menarik perhatian 

masyarakat) yang dapat 

diakses secara on line 

dalam waktu maksimal 

1 hari kerja sejak 

diputus 

100% 100% 100% 

5. Terwujudnya 

pelaksanaan 

pengawasan kinerja 

aparat peradilan 

secara optimal 

a. Persentase pengaduan 

yang ditindaklanjuti 

95% 100% 100% 

6. Terwujudnya 

transparansi 

pengelolaan SDM 

a. Persentase Hakim yang 

telah memiliki 

sertifikasi spesialisasi 

keahlian 

90% 80% 80% 

7. Meningkatnya 

pengelolaan 

manajerial lembaga 

peradilan secara 

a. Persentase 

terpenuhinya 

kebutuhan standar 

sarana dan prasarana 

85% 85% 85% 
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akuntabel, efektif 

dan efisien 

yang mendukung 

peningkatan pelayanan 

b. Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja 

SDM (SKP dan Penilaian 

Prestasi Kerja) 

85% 85% 85% 

 

1. ANALISIS KINERJA 

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015 mengacu pada 

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2015, Pengadilan Negeri 

Kandangan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai 

berikut : 

 

Sasaran 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang 

pasti, transparan 

dan akuntabel 

a. Persentase 

penyelesaian perkara 

tepat waktu (tidak lebih 

dari 5 bulan) 

100% 96% 96% 

b. Persentase penurunan 

tunggakan perkara 

50% 100% 100% 

c. Persentase perkara 

yang tidak mengajukan 

upaya hukum 

100% 99,5% 99,5% 

 

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) 

 

Berdasarkan SK KMA nomor : 119/SK/KMA/VII/2014 dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 tentang jangka waktu penanganan perkara di 

lingkungan Mahkamah Agung, ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu 

maksimal 5 bulan setelah perkara diterima, apabila lebih dari 5 bulan maka perkara 

tersebut dianggap perkara sisa. 
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Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 

-  Pidana 
 

No. Bulan Sisa Masuk Putus 

1 Januari 39 16 23 

2 Pebruari 32 12 22 

3 Maret 22 11 15 

4 April 18 28 16 

5 Mei 30 16 23 

6 Juni 23 15 15 

7 Juli 23 24 20 

8 Agustus 27 30 16 

9 September 41 27 24 

10 Oktober 44 22 25 

11 Nopember 41 23 36 

12 Desember 28 27 25 

 Jumlah 368  251 260 
 

- Perdata 
Permohonan   : 
 

No. Bulan Sisa Masuk Putus 

1 Januari 7 3 4 

2 Pebruari 6 6 4 

3 Maret 6 8 2 

4 April 4 6 0 

5 Mei 5 5 0 

6 Juni 2 1 1 

7 Juli 2 3 0 

8 Agustus 3 3 0 

9 September 7 7 0 

10 Oktober 1 1 0 

11 Nopember 7 6 1 

12 Desember 4 5 0 

 Jumlah 54 54 12 
 

Gugatan :    
 

No. Bulan Sisa Masuk Putus 

1 Januari 0 1 1 

2 Pebruari 0 1 0 

3 Maret 0 0 0 

4 April 0 0 0 
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5 Mei 0 0 0 

6 Juni 0 0 0 

7 Juli 0 0 0 

8 Agustus 0 1 0 

9 September 1 0 1 

10 Oktober 0 0 1 

11 Nopember 0 0 1 

12 Desember 1 1 1 

 Jumlah 2 4 5 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 

maksimal 5 bulan sebanyak 288 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam 

jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 13 perkara sehingga capaiannya 96%. 

 

Pencapaian akuntabilitas kinerja ini dikarenakan antara lain : 

1. Rasio jumlah Hakim dibandingkan dengan jumlah perkara dirasa cukup 

2. Rasio jumlah Panitera Pengganti dengan jumlah perkara dirasa cukup 

 

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut :  

 

Perkara 

Tahun 

2012 

Capaian % 

2013 

Capaian % 

2014 

Capaian % 

2015 

Capaian % 

Sisa Perkara Pidana 90% 95% 95% 96% 

 
Berdasarkan data tersebut di atas adanya kestabilan akuntabilitas kinerja pada perkara 

yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian 

Tahun 2012 dengan capaian 90% Tahun 2013 dengan capaian 95% Tahun 2014 dengan 

capaian sebesar sebanyak 95% Tahun 2015 dengan capaian sebesar sebanyak 96%. 

 

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 

 

Ukuran capaian indikator kinerja Rasio Hakim terhadap perkara diperhitungkan 

perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara. 

Adapun data perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan dibandingkan dengan 

jumlah Hakim adalah sebagai berikut :            
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No Bulan 
Perkara Pidana SDM 

Sisa Masuk Putus Hakim PP 
   Jumlah Jumlah 

1 Januari 39 16 23 8 10 
2 Pebruari 32 12 22 8 10 
3 Maret 22 11 15 8 10 
4 April 18 28 16 8 10 
5 Mei 30 16 23 8 10 
6 Juni 23 15 15 8 10 
7 Juli 23 24 20 8 10 
8 Agustus 27 30 16 8 10 
9 September 41 27 24 8 10 

10 Oktober 44 22 25 8 10 
11 Nopember 41 23 36 8 10 
12 Desember 28 27 25 8 10 

No Bulan 
Perkara Perdata Permohonan SDM 

Sisa Masuk Putus Hakim PP 
   Jumlah Jumlah 

1 Januari 0 7 3 8 10 
2 Pebruari 4 6 6 8 10 
3 Maret 4 6 8 8 10 
4 April 2 4 6 8 10 
5 Mei 0 5 5 8 10 
6 Juni 0 2 1 8 10 
7 Juli 1 2 3 8 10 
8 Agustus 0 3 3 8 10 
9 September 0 7 7 8 10 

10 Oktober 0 1 1 8 10 
11 Nopember 0 7 6 8 10 
12 Desember 1 4 5 8 10 

No Bulan 
Perkara Perdata Gugatan SDM 
Sisa Masuk Putus Hakim PP 

   Jumlah Jumlah 
1 Januari 2 0 1 8 10 
2 Pebruari 1 0 1 8 10 
3 Maret 0 0 0 8 10 
4 April 0 0 0 8 10 
5 Mei 0 0 0 8 10 
6 Juni 0 0 0 8 10 
7 Juli 0 0 0 8 10 
8 Agustus 0 0 1 8 10 
9 September 0 1 0 8 10 

10 Oktober 1 0 0 8 10 
11 Nopember 1 0 0 8 10 
12 Desember 1 1 1 8 10 

 

Dengan melihat perbandingan jumlah perkara dan jumlah Hakim yang ada dikatakan 

cukup, yang dapat dibuktikan dengan jumlah perkara yang putus dalam Tahun 2015. 
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Dengan melihat kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Rasio 

Hakim terhadap perkara pada Tahun 2015 adalah 100%. 

Sebagai bahan perbandingan Rasio Hakim terhadap perkara adalah sebagai berikut :   

Perkara 
Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Rasio Hakim terhadap perkara 100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan data tersebut di atas  adanya  akuntabilitas kinerja yang tinggi  pada Rasio 

jumlah Hakim terhadap jumlah perkara .Capaian Tahun 2012 adalah 100%, capaian 

Tahun 2014 sebanyak 100%, capaian Tahun 2014 sebanyak 100% dan  capaian Tahun 

2015 sebanyak 100%. 

 

b. Persentase penurunan tunggakan perkara 

 
      - Perdata 

 
Perkara gugatan perdata yang masuk Tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada 

Tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada Tahun 

berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada 

bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang 

masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih 

dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 

2014 sebanyak 2 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan  sebanyak 3 perkara 

sehingga capaiannya 100%. 

Perkara gugatan yang masuk Tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada Tahun 

tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada Tahun berikutnya, 

penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan 

Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk 

sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam 

tahapan replik, duplik, pembuktian / saksi. 

Penyelesaian sisa perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada Tahun 2015 

capaiannya sesuai dengan target yang ditentukan, hal tersebut karena pada Tahun 

sebelumnya telah perkara gugatan perdata telah semua diselesaikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri 

Kandangan telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara 

Tahun sebelumnya yang tidak selesai pada Tahun berikutnya. Sebagai bahan 
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perbandingan Persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai 

berikut : 

 

Perkara 

Tahun 

2012 

Capaian % 

2013 

Capaian % 

2014 

Capaian % 

2015 

Capaian % 

Sisa Gugatan Perdata 0% 0% 0% 100% 

 

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa 

perkara yang diselesaikan dari capaian Tahun 2012 dengan capaian Tahun 2013 

sebanyak 0% dan capaian Tahun 2014 dengan capaian Tahun 2015 sebanyak  100%. 

 
-  Pidana 

Perkara pidana yang masuk Tahun 2015 dan dapat diselesaikan pada Tahun tersebut 

merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada Tahun berikutnya yaitu Tahun 

2016, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan 

Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di 

bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam 

tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi. 

Sisa perkara pidana Tahun 2015 sebanyak 30 perkara dan dapat diselesaikan pada 

Tahun 2015. Sisa perkara pidana Tahun 2014 yang diselesaikan pada Tahun 2015  

dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, karena pada Tahun 2015 sisa 

perkara tersebut dapat terselesaikan. Demikian juga Tahun 2014 sisa perkara pidana 

yang harus diselesaikan pada Tahun 2014, sehingga akuntabilitas kinerjanya  juga  

100%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan 

Pengadilan Negeri Kandangan telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak 

ada sisa perkara Tahun sebelumnya yang harus diselesaikan  pada Tahun berikutnya.  

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, 

sebagai berikut :  

Perkara 

Tahun 

2012 

Capaian % 

2013 

Capaian % 

2014 

Capaian % 

2015 

Capaian % 

Sisa Perkara Pidana 0% 0% 0% 100% 

 

Berdasarkan data tersebut di atas adanya akuntabilitas kinerja yang tinggi pada sisa 

perkara yang diselesaikan dari capaian Tahun 2012 dengan capaian Tahun 2013 
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sebanyak 100% dan capaian Tahun 2014 dengan capaian Tahun 2015 sebanyak 

100%. 

 Persentase perkara yang diselesaikan : 

- Perdata 

- Pidana 

 Perkara gugatan perdata gugatan yang masuk pada Tahun 2015 sebanyak 1 

perkara, diselesaikan sebanyak 1 perkara dan sisa 1 perkara. Capaian kinerjanya 

sebesar 100%. 

Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 

2015 

No Bulan Masuk Putus Sisa 

1 Januari 0 1 1 

2 Pebruari 0 1 0 

3 Maret 0 0 0 

4 April 0 0 0 

5 Mei 0 0 0 

6 Juni 0 0 0 

7 Juli 0 0 0 

8 Agustus 0 1 0 

9 September 1 0 1 

10 Oktober 0 0 1 

11 Nopember 0 0 1 

12 Desember 1 1 1 

 Jumlah 2 4 5 

 

 Perkara gugatan perdata permohonan yang masuk pada Tahun 2015 sebanyak 

54 perkara, diselesaikan sebanyak 54 perkara dan tidak ada sisa perkara.  

Dengan melihat hal tersebut capaian kinerjanya sebesar 100%. 

 

No Bulan Masuk Putus Sisa 

1 Januari 7 3 4 

2 Pebruari 6 6 4 

3 Maret 6 8 2 

4 April 4 6 0 

5 Mei 5 5 0 
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6 Juni 2 1 1 

7 Juli 2 3 0 

8 Agustus 3 3 0 

9 September 7 7 0 

10 Oktober 1 1 0 

11 Nopember 7 6 1 

12 Desember 4 5 0 

 Jumlah 54 54 12 

 

Jadi ukuran kinerja pada indikator Persentase perkara perdata yang meliputi perdata 

permohonan dan gugatan yang diselesaikan pada perkara perdata adalah jumlah 

perkara yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan, 

sehingga Persentase capaiannya adalah 90%. 

Tercapainya target sasaran ini karena tidak banyak perkara yang masuk pada Tahun 

2015 dan sisa perkara pada Tahun 2014 sedikit. Disamping itu jumlah Majelis Hakim 

dan Panitera Pengganti dirasa sudah cukup dibandingkan dengan jumlah perkara 

yang harus diselesaikan. 

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

BerBerdasarkan data tersebut di atas adanya kestabilan kinerja pada persentase 

perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian Tahun 2012 dengan capai 

Tahun 2014 sebanyak 99 % dan capaian Tahun 2015 terjadi peningkatan  dengan 

capaian sebanyak 100%. 

 

*  Pidana 

 Perkara pidana yang ada berjumlah 290 perkara, yang masuk pada Tahun 2015 

sebanyak 251 perkara, diselesaikan atau putus sebanyak 260 perkara dan sisa 

30 perkara, sehingga capaian kinerjanya adalah 99%. 

 

 

Perkara 

2012 2014 2015 

masuk selesai 
Capaian 

% 
masuk selesai 

Capaian 

% 
masuk selesai 

Capaian 

% 

Perdata 0 0 - 404 399 99% 56 58 100% 



~ 29 ~ 

 

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015 

No Bulan Sisa Masuk Putus 

1 Januari 39 16 23 

2 Pebruari 32 12 22 

3 Maret 22 11 15 

4 April 18 28 16 

5 Mei 30 16 23 

6 Juni 23 15 15 

7 Juli 23 24 20 

8 Agustus 27 30 16 

9 September 41 27 24 

10 Oktober 44 22 25 

11 Nopember 41 23 36 

12 Desember 28 27 25 

 Jumlah 368  251 260 

 

Tercapainya target sasaran ini, antara lain karena sebagian besar perkara yang 

masuk pada akhir Tahun 2014 dapat selesai disidangkan pada Tahun 2015, dan 

sedikit sisa perkara yang tertinggal. Penyelesaian perkara pidana yang masuk 

pada Tahun 2015 dapat diselesaikan dikarenakan juga jumlah Majelis Hakim dan 

Panitera Pengganti dirasa sudah cukup dibandingkan dengan jumlah perkara 

yang harus diselesaikan. 

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai 

berikut :  

 

B

e

r 

 

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat tingginya akuntabilitas kinerja pada 

persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian Tahun 2012 sebesar 100%, 

capaian untuk Tahun 2014 sebanyak 96% dan capaian Tahun 2015 sebanyak 103%. 

 

 

Perkara 

2012 2014 2015 

Masuk Selesai 
Capaian 

% 
Masuk Selesai 

Capaian 

% 
Masuk Selesai 

Capaian 

% 

Pidana 239 239 100% 307 295 96% 251 260 103% 
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c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

 

1. 

 

Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

 

Persentase perkara 

yang tidak mengajukan 

upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan  Kembali 

-  Grasi 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

 

 

98% 

99,65% 

100% 

100% 

 

 

 

 

98% 

99,65% 

100% 

100% 

 

 Banding 

 Pada Tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri 

Kandangan  dan diputus sebanyak 287 perkara, terdiri dari :                                     

- Perkara gugatan perdata  sebanyak  6 yang terdiri dari sisa perkara Tahun 

2014 sebanyak 1 perkara dan 5 perkara yang masuk Tahun 2015.  

Perkara yang diputus 3 perkara 

- Perkara permohonan sebanyak 42 perkara yang terdiri dari sisa perkara 

Tahun 2014 sebanyak 1 perkara dan 41 perkara merupakan perkara yang 

masuk Tahun 2015 dan semuanya telah diputus 

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 260 perkara dan yang mengajukan 

upaya hukum banding sebanyak 16 perkara dan yang tidak mengajukan 

upaya hukum sebanyak 244 perkara. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan para pihak tidak mengajukan upaya hukum 

sebagai berikut : 

 

1.  Para pihak merasa puas terhadap putusan Hakim; 

2.  Para pihak sudah merasa puas karena putusan Hakim sudah mencerminkan 

rasa keadilan di masyarakat; dan 

3. Para pihak merasa putusan pengadilan sudah sesuai dengan penerapan 

hukumnya.  

 

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding sebagai berikut : 
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Perkara 

Tahun 

2012 

Capaian % 

2013 

Capaian % 

2014 

Capaian % 

2015 

Capaian % 

Sisa Perkara Pidana 96% 95% 95% 98% 

 
Berdasarkan data tersebut di atas adanya  akuntabilitas kinerja yang sangat tinggi 

pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian 

Tahun 2012 yaitu 96%, capaian Tahun 2013 sebanyak 95%, capaian Tahun 2014 

sebanyak 95 % dan capaian Tahun 2015 sebanyak 98%. 

 Kasasi 

 Pada Tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri 

Kandangan  dan diputus sebanyak  287 perkara, terdiri dari :                                                 

- Perkara gugatan perdata  sebanyak  6 perkara yang diputus 3 perkara 

- Perkara permohonan sebanyak 42 perkara dan semuanya telah diputus 

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 260 perkara dan yang mengajukan 

upaya hukum kasasi sebanyak 6 perkara dan yang tidak melakukan 

upaya hukum kasasi sebanyak 254 perkara. 

       Adapun hal-hal yang menyebabkan para pihak tidak mengajukan upaya hukum 

sebagai berikut : 

1.  Para pihak merasa puas terhadap putusan Hakim; 

2.  Para pihak sudah merasa puas karena putusan Hakim sudah mencerminkan 

rasa keadilan di masyarakat; dan 

3. Para pihak merasa putusan pengadilan sudah sesuai dengan penerapan 

hukumnya. 

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi sebagai berikut : 

Perkara 

Tahun 

2012 

Capaian % 

2013 

Capaian % 

2014 

Capaian % 

2015 

Capaian % 

Sisa Perkara Pidana 95% 95% 95% 99,65% 

 

Berdasarkan data tersebut di atas adanya  akuntabilitas kinerja yang sangat tinggi 

pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian 

Tahun 2012 yaitu 95%, capaian Tahun 2013 sebanyak 95%, capaian Tahun 2014 

sebanyak 95 % dan capai Tahun 2014  sebanyak 99,65%. 

 



~ 32 ~ 

 

 Peninjauan Kembali 

 Pada Tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri 

Kandangan  dan diputus sebanyak  260 perkara, terdiri dari : 

- Perkara gugatan perdata  sebanyak  6 perkara yang diputus 3 perkara 

- Perkara permohonan sebanyak 42 perkara dan semuanya telah diputus                                                            

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 260 perkara dan tidak ada yang 

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). 

       Adapun yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak   

260 perkara. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan para pihak tidak mengajukan upaya hukum 

sebagai berikut : 

1.  Para pihak merasa puas terhadap putusan Hakim; 

2.  Para pihak sudah merasa puas karena putusan Hakim sudah mencerminkan 

rasa keadilan di masyarakat; dan 

3. Para pihak merasa putusan pengadilan sudah sesuai dengan penerapan 

hukumnya. 

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Peninjauan Kembali  sebagai berikut : 

Perkara 

Tahun 

2012 

Capaian % 

2013 

Capaian % 

2014 

Capaian % 

2015 

Capaian % 

Sisa Perkara Pidana 99% 99% 99% 100% 

 

Berdasarkan data tersebut di atas adanya  akuntabilitas kinerja yang sangat tinggi 

pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian 

Tahun 2012 yaitu 99%, capaian Tahun 2013 sebanyak 99%, capaian Tahun 2014 

sebanyak 99% dan capaian  Tahun 2015 sebanyak 100%. 

Grasi 

 Pada Tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri 

Kandangan  dan diputus sebanyak  287 perkara, terdiri dari: 

- Perkara gugatan perdata  sebanyak  6 perkara yang diputus 3 perkara 

- Perkara permohonan sebanyak 42 perkara dan semuanya telah diputus 

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 260 perkara dan tidak ada yang 

mengajukan upaya hukum Grasi . Jadi yang tidak mengajukan upaya 

hukum Grasi sebanyak 260 perkara.                                        

       Dari sejumlah perkara tersebut diatas tidak ada yang mengupayakan upaya 

hukum grasi. 
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Adapun hal-hal yang menyebabkan para pihak tidak mengajukan upaya hukum 

sebagai berikut : 

 
1.  Para pihak merasa puas terhadap putusan Hakim; 

2.  Para pihak sudah merasa puas karena putusan Hakim sudah mencerminkan 

rasa keadilan di masyarakat; dan 

3. Para pihak merasa putusan pengadilan sudah sesuai dengan penerapan 

hukumnya. 

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum grasi sebagai berikut : 

Perkara 

Tahun 

2012 

Capaian % 

2013 

Capaian % 

2014 

Capaian % 

2015 

Capaian % 

Sisa Perkara Pidana 100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan data tersebut di atas adanya  akuntabilitas kinerja yang sangat tinggi 

pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian 

Tahun 2012 yaitu : 100%, capaian Tahun 2014 sebanyak 100%, capaian Tahun 2014 

sebanyak 100% dan capai Tahun 2015 sebanyak 100%. 

 

 

Sasaran 2. Peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi 

 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1. Meningkatnya 
penyederhanaan 
proses penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi informasi 

a. Persentase 
keberhasilan 
penyelesaian perkara 
melalui small claim 
court 

90% 
 

90% 
 

90% 
 

b. Persentase 
keberhasilan 
penyelesaian perkara 
melalui mediasi 

100% 0% 0% 

c. Persentase percepatan 
penyelesaian perkara 
melalui pengaturan 
delegasi panggilan/ 
pemberitahuan 

90% 100% 100% 
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a. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court 

 
Pada Tahun 2015 jumlah perkara melalui small claim court yang diselesaikan 0 

perkara dari jumlah perkara melalui small claim court yang masuk ke Pengadilan 

Negeri Kandangan sebanyak 0 perkara. 

Sebagai bahan perbandingan perkara melalui small claim court yang dapat 

diselesaikan sebagai  berikut :   

Perkara 
Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Penyelesaian Perkara melalui small 

claim court 
- - - - 

 

Berdasarkan data tersebut di atas  perkara melalui small claim court yang 

diselesaikan akuntabilitas kinerjanya tidak dapat diukur karena tidak ada perkara 

melalui small claim court yang masuk di Pengadilan Negeri Kandangan. 

Dengan demikian persentase perkara melalui small claim court yang diselesaikan 

target kinerjanya untuk Tahun 2015 tidak dapat dicapai. 

 

b. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi 

 

Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kandangan menerima gugatan perkara 

perdata sebanyak 2 perkara, dari jumlah perkara perdata tersebut dan jumlah 

perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi yaitu 0 perkara yang dapat 

diselesaikan melalui mediasi 0 perkara.  

Adapun yang membuat gugatan perkara tidak dapat diselesaikan secara mediasi 

adalah sebagai berikut : 

1.  Masing-masing pihak saling mempertahankan dalil-dalilnya sehingga menutup 

kemungkinan tercapainya suatu perdamaian. 

2. Salah satu pihak baik pihak tergugat maupun penggugat berkeras  

mempertahankan dalilnya. 

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang dapat diselesaikan 

melalui proses mediasi adalah sebagai berikut :   

 

perkara 
Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Perkara perdata - - - - 
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Berdasarkan data tersebut di atas tidak adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada 

perkara gugatan perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi dari capaian Tahun 

2012 dengan capaian Tahun 2013 sebanyak 0% dan capaian Tahun 2014 dengan 

capaian Tahun 2015 sebesar 0%.   

 

c. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi 

panggilan/ pemberitahuan 

 

Ukuran pencapaian indikator Persentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan 

sidang tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan 

sesuai dengan undang-undang Hukun Acara yang berlaku. Di Pengadilan negeri 

Kandangan semua pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan 

dengan tepat waktu dan sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara, sehingga 

dapat dikatakan bahwa Persentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan 

sidang tepat waktu capaiannya 100% sesuai dengan target indikator yaitu 100%. 

Ukuran pencapaian indikator Persentase penyampaian pemberitahuan Relaas 

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sama dengan indikator Persentase 

penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana 

proses pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Hukum 

Acara yang berlaku. Pengadilan Negeri Kandangan, semua pemberitahuan putusan 

kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tempat dan para 

pihak sehingga dapat dikatakan bahwa Persentase pencapaian pemberitahuan 

putusan capaiannya 100% sesuai dengan target. 

Sebagai bahan perbandingan penyampaian pemberitahuan relaas putusan 

tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebagai berikut :   

 

Perkara 
Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Penyampaian pemberitahuan relaas 

putusan tepat waktu, tempat dan 

para pihak 

100% 100% 100% 100% 

 

 
Berdasarkan data tersebut di atas  adanya  akuntabilitas kinerja yang tinggi  pada 

penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak,dari 

capaian Tahun 2012 dengan capaian Tahun 2013 sebanyak 100%  dan  capai  

Tahun  2014  dengan  capaian  Tahun  2015  sebanyak 100%. 
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Sasaran 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat 

 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

3. Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

a. Persentase perkara 

yang di selesaikan 

secara prodeo 

(pembebasan biaya) 

90% 0% 0% 

b. Persentase perkara 

yang terlayani melalui 

posyankum 

100% 90% 90% 

 
 

a. Persentase perkara yang di selesaikan secara prodeo (pembebasan biaya) 

Pada Tahun 2015 jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 0 perkara dari jumlah 

perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Kandangan sebanyak 0 perkara. 

Sebagai bahan perbandingan perkara prodeo yang dapat diselesaikan sebagai  

berikut :   

 

Perkara 
Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Perkara prodeo - - - - 

 

Berdasarkan data tersebut di atas  perkara prodeo yang tidak dapat diukur karena 

tidak ada perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Kandangan. 

Dengan demikian persentase perkara prodeo yang diselesaikan target kinerjanya 

untuk Tahun 2015 tidak dapat dicapai. 

 

b. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum 

 

Pada Tahun 2015 jumlah perkara yang terlayani melalui posyankum sebanyak 415 

jam layanan dari jumlah jam layanan pada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan 

sebanyak 420 jam layanan. 

Sebagai bahan perbandingan perkara yang terlayani melalui posyankum yang dapat 

diselesaikan sebagai berikut :   

Perkara 
Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Perkara yang terlayani melalui posyankum 74,64% 0% 100% 98,81% 
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Berdasarkan data tersebut di atas adanya kenaikan dan penurunan akuntabilitas 

kinerja pada perkara yang terlayani melalui posyankum. Perkara yang diselesaikan 

melalui posyankum dari capaian Tahun 2012 dengan capaian 74,64%, Tahun 2013 

dengan capaian 0%, Tahun 2014 dengan capaian 100% dan Tahun 2015 dengan 

capaian sebesar sebanyak 98,81%. 

 

Sasaran 4. Terwujudnya manajemen sistem informasi yang menunjang sistem 

peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel 

 
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

4. Terwujudnya 

manajemen sistem 

informasi yang 

menunjang sistem 

peradilan yang 

sederhana, 

transparan, dan 

akuntabel 

a. Integrasi informasi 

perkara secara 

elektronik 

100% 100% 100% 

b. Integrasi informasi 

penyerapan DIPA 

secara elektronik 

100% 100% 100% 

c. Persentase (amar) 

putusan perkara (yang 

menarik perhatian 

masyarakat) yang dapat 

diakses secara on line 

dalam waktu maksimal 

1 hari kerja sejak 

diputus 

100% 100% 100% 

 

a. Integrasi informasi perkara secara elektronik 

 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sangat berperan penting dalam 

pencapaian sasaran ini. Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kandangan telah 

menargetkan upload perkara pada SIPP 1 x 24 Jam dan hal ini memberikan hasil yang 

sangat signifikan. Tahun 2015 integrasi informasi perkara secara elektronik 

menghasilkan pencapaian 100%. 

 

Sebagai bahan perbandingan integrasi informasi perkara secara elektronik yang 

diupload pada server SIPP sebagai berikut :   
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Tahun Perdata Pidana Pidana Khusus 

2012 239 257 196 

2013 393 212 47 

2014 34 202 39 

2015 63 144 73 

Jumlah 729 815 355 

 

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja untuk upload perkara yang 

terintegrasi secara elektronik dengan SIPP sudah dimulai dari Tahun 2012. Sampai 

dengan Tahun 2015 jumlah perkara yang diupload sudah mencapai 1.899 perkara. 

 

b. Integrasi informasi penyerapan DIPA secara elektronik 

 
Laporan realisasi anggaran sudah sejak lama dilaporkan secara manual. Sejak tahun 

2010 Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan pelaporan penyerapan 

anggaran pada DIPA secara elektronik. 

Penyerapan DIPA tersebut dapat dilihat pada Website Pengadilan Negeri Kandangan, 

Aplikasi Komdanas MA dan Monev Anggaran DJA. 

Tampilan integrasi informasi penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Kandangan secara 

elektronik sebagai berikut :   
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Berdasarkan tampilan integrasi penyerapan DIPA secara elektronik di atas dengan 

target integrasi tiga aplikasi dan sistem pnyerapan anggaran, maka pada tahun 2015 

persentase integrasi penyerapan DIPA secara elektronik pada Pengadilan Negeri 

Kandangan mencapai 100%. 

 

c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 
diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 
 

Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kandangan jumlah perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja 

sejak diputus sebanyak 97 perkara yang terdiri dari perkara miras / Undang-undang 

tentang kesehatan 54 perkara, perkara minyak dan gas bumi 9 perkara, perkara 
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perlindungan anak 13 perkara, perkara narkotika 19 perkara dan perkara perikanan 2 

perkara. 

Adapun hal-hal yang membuat perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 

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

karena ada kerjasama yang sangat baik antara Para Hakim, Pnitera, Wakil Panitera, 

Panitera Muda, Panitera Pengganti, Admin CTS, Admin CTS Pidana, Admin CTS 

Perdata dan Admin CTS Hukum yang meupload putusan tersebut untuk ditayangkan 

di website Pengadilan Negeri Kandangan. 

Sebagai bahan perbandingan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 

diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebagai  

berikut :   

 

Perkara 
Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Perkara menarik yang menarik 

perhatian masyarakat yang diakses 

secara online dalam waktu maksimal 1 

hari sejak diputus 

100% 100% 100% 100% 

                                                               
Berdasarkan data tersebut di atas  adanya  akuntabilitas kinerja yang tinggi  pada 

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 

waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus, dari capaian Tahun 2012 dengan capai 

Tahun 2013 dan 2014 sebanyak 100% dan capaian Tahun 2015 sebanyak 100%. 

Dengan demikian pada Tahun 2015 amar putusan perkara yang menarik perhatian 

masyarakat yang diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak 

diputus capaian kinerjanya dapat mencapai target. 

 

Sasaran 5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara 
optimal 

 
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

5. Terwujudnya 

pelaksanaan 

pengawasan kinerja 

aparat peradilan 

secara optimal 

a. Persentase pengaduan 

yang ditindaklanjuti 

95% 100% 100% 
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a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 

 

     Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan 95%. Jumlah pengaduan pada 

Tahun 2015 sebanyak 2 pengaduan. Pengaduan tersebut langsung ditindaklanjuti semua, 

sehingga Persentase capaian Tahun 2015 adalah sebesar 100%. 

Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tahun 2015 dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1. 
Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 
95% 100% 100% 

 

Berdasarkan data tersebut di atas dengan pengaduan yang langsung ditindaklanjuti maka 

pada Tahun 2015 persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Negeri 

Kandangan mencapai 100%. 

 

Sasaran 6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

6. Terwujudnya 

transparansi 

pengelolaan SDM 

a. Persentase Hakim yang 

telah memiliki 

sertifikasi spesialisasi 

keahlian 

90% 80% 80% 

 

a. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian 

 

Target persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian pada Tahun 

2015 ditargetkan 80%. Jumlah Hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Kandangan 

berjumlah 8 Orang. Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian berjumlah 5 

Orang dengan spesialisasi sebagai berikut : 

 

NO NAMA HAKIM SPESIALISASI KEAHLIAN TAHUN 

1. 
 
 

 

SYAMSUNI, SH. - Pelatihan Sertifikasi Mediator 
- Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan 

Profesionalisme Hakim Tingkat Pertama 
Peradilan Umum 

2009 
2007 

2. EKO SETIAWAN, 
SH. 

- Pelatihan Mediasi 
- Pelatihan Mediator 
- Pendidikan dan Pelatihan Hakim Sistem 

Peradilan Pidana Anak bagi Hakim Tingkat 
Pertama dan Tingkat Banding 

2008 
2014 
2014 
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3. RUBIYANTO 
BUDIMAN, SH. 

- Pelatihan Mediasi 
- Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi 

Mediator Hakim Tingkat Pertama Peradilan 
Umum dan Tata Usaha Negara 

2008 
2014 

4. MUHAMMAD DENY 
FIRDAUS, SH. 

- Temu Wicara MA-RI dan Bank Indonesia 
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 

Hakim Perkara Tindak Pidana Pemilu 

2010 
2014 

  

Berdasarkan data di atas, maka persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi 

spesialisasi keahlian mencapai 80%. 

 

Sasaran 7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara 
akuntabel, efektif dan efisien 

 
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

7. Meningkatnya 

pengelolaan 

manajerial lembaga 

peradilan secara 

akuntabel, efektif 

dan efisien 

a. Persentase 

terpenuhinya 

kebutuhan standar 

sarana dan prasarana 

yang mendukung 

peningkatan pelayanan 

85% 85% 100% 

b. Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja 

SDM (SKP dan Penilaian 

Prestasi Kerja) 

85% 85% 100% 

 
 

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang 

mendukung peningkatan pelayanan 

 

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Kandangan telah menambah sarana dan prasarana 

melalui belanja modal senilai Rp. 252.376.000,- untuk penambahan jaringan instalasi, 

sarana teknologi informasi, perangkat pengolah data dan peralatan fasilitas perkantoran. 

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pada tahun 2015 sudah mencapai 100%, 

namun untuk terpenuhinya standar sarana dan prasarana dengan standar kelas IB, 

Pengadilan Negeri Kandangan belum mencapai 100%. Realisasi terpenuhinya kebutuhan 

standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan pada tahun 2015 

mencapai angka 85% yang berarti pencapaian untuk tahun ini mencapai 100%.   
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b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi 

Kerja) 

 

Produktifitas kinerja SDM melalui SKP dan Penilaian Prestasi mulai menjadi perhatian 

sebagi target peningkatan kinerja SDM bagi Pengadilan Negeri Kandangan pada tahun 

2015.  

Persentase peningkatan kinerja SDM pada tahun ini sudah mencapai 100% dengan 

realisasi pencapaian target sesuai dengan rencana pada tahun 2015 yaitu 85%. 

Peningkatan kinerja tersebut akan terus diusahakan mencapai tingkatan tertinggi pada 

tahun 2019 dengan memperkokoh semua area reformasi birokrasi dan perubahan pola 

pikir untuk mencapai pengelolaan manajerial lembaga peradilan yang akuntabel, efektif 

dan efisien. 

     

B. Realisasi Anggaran 

Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : 

PAGU DIPA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

NO NOMOR DIPA PAGU 
BELANJA 
PEGAWAI 

BELANJA 
BARANG 

BELANJA 
MODAL 

1 2 3 4 5 6 
1 DIPA-005.01.2.099202/2015 4.399.760.000 3.636.063.000 501.917.000 261.780.000 
2 DIPA-005.03.2.099255/2015 60.315.000 - 60.315.000 - 
 Jumlah 4.460.075.000 3.636.063.000 562.232.000 261.780.000 

                                     

Belanja Pegawai yang dikelola oleh sub bagian Keuangan Pengadilan Negeri Kandangan 

adalah sebesar Rp.3.636.063.000,- yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 

2015. 

Dari jumlah pagu belanja pegawai tersebut Pengadilan Negeri Kandangan telah 

melaksanakan belanja pegawai dari bulan Januari – Desember 2015 dan telah terealisasi 

sebanyak 103,92 % atau sebesar Rp3.773.433.372,-. 

 

Rincian penyerapan belanja pegawai tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut : 

 

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

NO SATKER PAGU 
PAGU SETELAH 

REVISI 
REALISASI SISA KET 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
PENGADILAN NEGERI 

KANDANGAN 
3.701.166.000 3.636.063.000 3.773.433.372 (137.370.372) - 
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1. Belanja Barang 

Belanja Barang yang dikelola oleh sub bagian Keuangan Pengadilan Negeri 

Kandangan adalah sebesar Rp. 562.232.000,-. yang merupakan alokasi dari DIPA 

Badan Urusan Admninistrasi Nomor : DIPA-005.01.2.099202/2015 Tanggal              

14 November 2014 sebesar Rp. 501.917.000,- dan Rp. 60.315.000,- yang merupakan 

alokasi belanja barang dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 

DIPA-005.03.2.099202/2015 Tanggal 14 November 2014. 

 

Rincian penyerapan belanja barang tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut :  

                        
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

NO NOMOR DIPA PAGU 
PAGU 

SETELAH 
REVISI 

REALISASI SISA KET 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DIPA-005.01.2.099202/2015 501.917.000 501.917.000 496.169.842 5.747.158 - 
2 DIPA-005.03.2.099255/2015 60.315.000 60.315.000 59.939.460 375.540 - 
 Jumlah 562.232.000 562.232.000 556.109.302 6.122.698 - 

 

Sisa anggaran pelaksanaan dari belanja barang Pengadilan Negeri Kandangan adalah 

sebanyak 0,99% atau sebesar Rp. 6.122.698,-. 

 

2. Belanja Modal 

Belanja Modal yang dikelola oleh sub bagian Keuangan Pengadilan Negeri 

Kandangan adalah sebesar Rp. 261.780.000,-. yang merupakan alokasi dari DIPA 

Badan Urusan Admninistrasi Nomor : DIPA-005.01.2.099202/2015 Tanggal              

14 November 2014. 

Rincian penyerapan belanja modal tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut :    

                      
REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

NO NOMOR DIPA PAGU 
PAGU 

SETELAH 
REVISI 

REALISASI SISA KET 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DIPA-005.01.2.099202/2015 96.780.000 261.780.000 252.376.000 9.404.000 - 
 Jumlah 96.780.000 261.780.000 252.376.000 9.404.000 - 

 

Sisa anggaran pelaksanaan dari belanja modal Pengadilan Negeri Kandangan 

adalah sebanyak 3,59% atau sebesar Rp. 9.404.000,-. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan 

Negeri Kandangan yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan/Sekretariat di 

Pengadilan Negeri Kandangan selama kurun waktu Tahun 2015 dituangkan menjadi 5 (lima) 

target.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan/Kesekretariatan 

Pengadilan Negeri Kandangan dengan merupakan suatu perwujudan transparansi dan 

akuntabilitas lembaga, karena pada laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja 

(performance plan) Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2010-2015 dengan menganalisa 

kinerja Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015 maka 

diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga 

Pengadilan Negeri Kandangan yang terdiri dari hasil putusannya yang lebih mencerminkan 

rasa keadilan. 

Meningkatnya kualitas kinerja Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri 

Kandangan akan terlaksana apabila unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, 

terencana, tersistematis, dan terprogram secara komprehensif. 

Pada penulisan LKjIP Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kandangan 

Tahun 2015 secara umum disimpulkan bahwa target sasaran Kepaniteraan/Sekretariat 

Pengadilan Negeri Kandangan mencapai 98,50% dengan melihat capaian kinerja yang ada 

dapat ditarik kesimpulan bahwa target sasaran Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015 

dinilai sangat baik. 

 Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di 

Pengadilan Negeri Kandangan pada Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut : 

 Keberhasilan atas pencapaian target rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak 

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

merupakan   cerminan   dari   telah   berjalannya  sistem  kerja  yang berlaku dan didukung 
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oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja 

di Pengadilan Negeri Kandangan pada Tahun 2015 adalah : 

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

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

secara umum target kinerja telah terealisir. 

 Penyelesaian perkara pada Tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, 

walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara di Tahun 

2014 dapat diselesaikan seluruhnya di Tahun 2015 dan telah memenuhi target. 

 Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2015 

pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. 

 Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang 

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

 Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas 

sudah tercapai. 

 Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. 

2. Kendala atau Hambatan : 

 Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja 

tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses 

pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung 

dicari jalan keluar dan solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri 

Kandangan diantaranya adalah : 

* Perkara yang masuk pada akhir Tahun dibulan Nopember dan Desember cukup banyak 

menghambat pencapaian target penyelesaian perkara Tahun berjalan dan perkara yang 

masuk pada    akhir   Tahun   di bulan  Desember   khususnya   perkara   pidana   cukup  

banyak,  hal ini disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung 

menghabiskan sisa perkaranya di Tahun berjalan. 
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B. Langkah Peningkatan Kinerja 
  

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015  

Pengadilan Negeri Kandangan, diharapkan bisa menjadi patokan pencapaian kinerja 

Pengadilan Negeri Kandangan pada Tahun yang akan datang. Berdasarkan beberapa 

kesimpulan diatas, maka langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ke depan 

antara lain yaitu : 

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan 

standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh 

satker. 

2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator 

kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

3. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan 

kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome 

kegiatan yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 48 ~ 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LKjIP : 

1. Struktur Organisasi 

2. Indikator Kinerja Utama 

3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019 

4. Penetapan Kinerja Tahun 2015 

5. Rencana Kinerja Tahun 2015 

6. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016 

7. SK Tim Penyusun LKjIP 2015 
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Panitera 

Struktur Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keterangan :    =  Garis Tanggung Jawab 
     =  Garis Koordinasi 
Adapun Pejabat dan Personil dari Bagan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

NO. JABATAN NAMA PEJABAT PANGKAT / GOL. KET 

1 
2 
3 
 
 
 
4 
5 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 

 
9 
 
 
 

 
10 
 

Ketua 
Wakil Ketua 
Hakim 
 
 
 
Panitera 
Wakil Panitera 
Panitera Muda : 
Perdata 
         Staf 
Panitera Muda : 
Pidana 
         Staf 
 
Panitera Muda : 
Hukum 
        Staf 
Panitera 
Pengganti 
 
 
 
Juru Sita/JSP 
 

Akhmad Jaini, SH. MH. 
Boko, SH. MH. 
1. Eko Setiawan,SH. 
2. Rubiyanto Budiman,SH. 
3. Samsuni, SH. 
4. M. Deny Firdaus, SH. 
H. Zulkifli Lubis, SH 
Masrawan, SH. 
Sulamiah, SH. 
- Rachmadiansyah (Tenaga Kontrak) 
- Yulian Septiadi (Tenaga Kontrak) 
H. Muhdariansyah 
- Fahruni 
- Muksalmina, SH. (Tenaga Kontrak) 
- Henni Apriani (Tenaga Kontrak) 
Bambang Supriadi 
- Hendera Irawan, SH. (Tenaga Kontrak) 
 
1. Siti Faridah 
2. Baidhowi 
3. H. Tawahidi 
4. Herarias 
5. Misnawati 
Fahruni 
Rafiqah,ST 
 

Pembina Utama Muda (IV/c) 
Pembina Tk.I (IV/b ) 
Pembina / IVa 
Penata / IIIc 
Penata / IIIc 
Penata / IIIc 
Pembina / IV/a 
Penata Tk. I (III/d) 
Penata ( III/c ) 
 
 
Penata / IIIc 
Penata Muda (III/a) 
 
 
Penata / IIIc 
 
 
Penata / IIIc 
Penata / IIIc 
Penata / IIIc 
Penata Muda Tk. I (III/b) 
Penata / IIIc 
Penata Muda (III/a) 
Penata (III/c) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua 

Wakil Ketua 

Hakim 

Wakil Panitera 

1. Panitera 
Pengganti 

2. Juru Sita 

Panitera
Muda 

Perdata 
 

Panitera
Muda 

Pidana 

Panitera
Muda 

Hukum 
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Sekretaris 

Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kandangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :    =  Garis Tanggung Jawab 
     =  Garis Koordinasi 
 
Adapun Pejabat dan Personil dari Bagan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

NO. JABATAN NAMA PEJABAT PANGKAT / GOL. KET 

1 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Sekretaris 
Kasubbag 
Kepegawaian, 
Organisasi dan 
Tata Laksana 
           Staf 
Kasubbag 
Umum dan 
Keuangan 
          Staf 
 
 
 
 
 
Kasubbag 
Perencanaan, 
Teknologi 
Informasi dan 
Pelaporan 
          Staf 
 

Indrijati, S.Sos 
Djuairiah 
Ayu Pratiwi S. SE (Tenaga Kontrak) 
 
 
 
Muhammad Amin 
- Rafiqah, ST (diperbantukan) 
- Asti Haryani 
- Ivone Sari Indah 
- Yazid Fahri (Tenaga Kontrak) 
- Fitrah Saputera (Tenaga Kontrak) 
- Samdani (Tenaga Kontrak) 
- Adi Rahmadani (Tenaga Kontrak) 
- Rusdi (Tenaga Kontrak) 
Anas Aflaha, S.H.I. 
- Fitriadi 

Penata Tk. I (III/d) 
Penata Tk. I (III/d) 
 
 
 
 
Penata Muda Tk. I (III/b) 
Penata Muda Tk. I (III/b) 
Pengatur Tk.I(II/b) 
Penata Muda (III/a) 
 
 
 
 
 
Penata Muda Tk. I (III/c) 
Pengatur Tk.I (II/b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua 

Wakil Ketua 

Kasubbag 
Kepegawaian, 
Organisasi dan 
Tata Laksana 

 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 
 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA P E N J E L A S A N 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1. Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

d. Persentase penyelesaian perkara tepat 
waktu (tidak lebih dari 5 bulan) 

Persentase penyelesaian perkara tepat 
waktu (tidak lebih dari 5 bulan) 

Majelis Hakim 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

e. Persentase penurunan tunggakan 
perkara 

Persentase penurunanan tunggakan 
perkara 

Majelis Hakim 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

f. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

2. Meningkatnya penyederhanaan 
proses penanganan perkara 
melalui pemanfaatan teknologi 
informasi 

d. Persentase keberhasilan penyelesaian 
perkara melalui small claim court  

Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui small claim court 

Majelis Hakim 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

 e. Persentase keberhasilan penyelesaian 
perkara melalui mediasi 

Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui mediasi 

Hakim Mediasi 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

 f. Persentase percepatan penyelesaian 
perkara melalui pengaturan delegasi 
panggilan/ pemberitahuan 

Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui delegasi panggilan/ 

pemberitahuan 

Panitera dan 
Juru Sita 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

3. Meningkatnya akses peradilan 
bagi masyarakat 

c. Persentase perkara yang di selesaikan 
secara prodeo (pembebasan biaya) 

Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

Majelis Hakim 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

d. Persentase perkara yang terlayani 
melalui posyankum 

Persentase perkara yang terlayani 
melalui posyankum 

Panitera Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Terwujudnya manajemen sistem 
informasi yang menunjang 
sistem peradilan yang 
sederhana, transparan, dan 
akuntabel 
 
 
 

d. Integrasi informasi perkara secara 
elektronik 

Jumlah perkara yang terintegrasi melalui 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

dan Website Pengadilan 

Ketua 
Pengadilan 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

e. Integrasi informasi penyerapan DIPA 
secara elektronik 

Jumlah realisasi anggaran yang telah 
dipublikasikan melalui website 

Pengadilan, Komdanas dan Monev 
Anggaran 

Sekretaris Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

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

Persentase (amar) putusan perkara yang 
diakses secara on line melalui Direktori 

Putusan Mahkamah Agung dan Website 
Pengadilan  

Ketua 
Pengadilan, 
Panitera dan 

Sekretaris 

Putusan Hakim 
 

5. Terwujudnya pelaksanaan 
pengawasan kinerja aparat 
peradilan secara optimal 

b. Persentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

Persentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti melalui Website 
Pengadilan, Telepon dan tertulis   

Ketua 
Pengadilan, 
Panitera dan 

Sekretaris 

Pengaduan 
Masyarakat 
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MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 
 

Visi  :  Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Hulu Sungai Selatan  

Misi : 

  1.  Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

  2.  Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 

  3.  Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan                           
 

TUJUAN INDIKATOR 
TARGET 

2015 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET KINERJA 
PROGRAM KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 

Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat 
terhadap sistem 
peradilan melalui 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 
  
 
 
 
 
 
 

a. Persentase 
penyelesaian 
perkara tepat 
waktu (tidak 
lebih dari 5 
bulan) 

 
b. Persentase 

penurunanan 
tunggakan 
perkara 

 
c. Persentase 

perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 

100% 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 

 
 
100% 

 
 

Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Persentase 
penyelesaian 
perkara tepat 
waktu (tidak 
lebih dari 5 
bulan) 

 
b. Persentase 

penurunan 
tunggakan 
perkara 

 
c. Persentase 

perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 

100% 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 

 
 
100% 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

 
 
100% 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

 
 
100% 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

 
 
100% 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

 
 
100% 

 
 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 
Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 
 
Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana  
Aparatur 
Mahkamah  
Agung 

- Optimalisasi 
penyelesaian 
perkara tepat 
waktu 
 
 
 

- Optimalisasi 
penurunan 
tunggakan 
perkara 
 

- Optimalisasi 
Putusan yang 
mewujudkan 
kepercayaan 
masyarakat 

Terwujudnya 
penyederhanaan 
proses penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 

a. Persentase 
keberhasilan 
penyelesaian 
perkara melalui 
small claim 
court 

 

90% 
 
 
 
 
 
 

Meningkatnya 
penyederhanaan 
proses 
penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi informasi 

a. Persentase 
keberhasilan 
penyelesaian 
perkara melalui 
small claim 
court 

 

90% 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 
Program Dukungan 
Manajemen dan 

- Pelaksanaan 
peradilan acara 
cepat  untuk 
memeriksa 
perkara dengan 
nilai gugatan kecil 
(small  claim) 
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b. Persentase 
keberhasilan 
penyelesaian 
perkara melalui 
mediasi 

 
 
 
 
c. Persentase 

percepatan 
penyelesaian 
perkara melalui 
pengaturan 
delegasi 
panggilan/ 
pemberitahuan 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

b. Persentase 
keberhasilan 
penyelesaian 
perkara melalui 
mediasi 

 
 
 
 
c. Persentase 

percepatan 
penyelesaian 
perkara melalui 
pengaturan 
delegasi 
panggilan/ 
pemberitahuan 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 
 
Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana  
Aparatur 
Mahkamah  
Agung 

- Peningkatan 
pemanfaatan  
Hakim mediasi 
dengan  
penguatan 
kelembagaan 
mediasi di  
pengadilan 

 
- Peningkatan 

percepatan 
penyelesaian 
perkara melalui 
pengaturan 
delegasi 
panggilan/ 
pemberitahuan 

Terwujudnya 
pelayanan akses 
peradilan bagi 
masyarakat 

a. Persentase 
perkara yang di 
selesaikan 
secara prodeo 
(pembebasan 
biaya) 

 
b. Persentase 

perkara yang 
terlayani 
melalui 
posyankum 

 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 

Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Persentase 
perkara yang di 
selesaikan 
secara prodeo 
(pembebasan 
biaya) 

 
b. Persentase 

perkara yang 
terlayani 
melalui 
posyankum 

90% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 
Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 
 
Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana  
Aparatur 
Mahkamah  
Agung  
 
 

- Optimalisasi 
pembebasan 
biaya  perkara 
(prodeo) 

 
 
 
- Kerjasama 

pemanfaatan 
fasilitas di 
pengadilan dalam 
penyelenggaraan 
bantuan hukum 
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Terwujudnya 
pelayanan prima 
bagi masyarakat 
pencari keadilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Integrasi 
informasi 
perkara secara 
elektronik 

 
 
 
 
 
b. Integrasi 

informasi 
penyerapan 
DIPA secara 
elektronik 

 
 
 
 
c. Persentase 

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

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Terwujudnya 
manajemen sistem 
informasi yang 
menunjang sistem 
peradilan yang 
sederhana, 
transparan, dan 
akuntabel 

a. Integrasi 
informasi 
perkara secara 
elektronik 

 
 
 
 
 
b. Integrasi 

informasi 
penyerapan 
DIPA secara 
elektronik 

 
 
 
 
c. Persentase 

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

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 
Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 
 
Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana  
Aparatur 
Mahkamah  
Agung 

- Peningkatan 
pemanfaatan  
informasi perkara 
secara elektronik 
pada Sistem 
Informasi 
Penelusuran 
Perkara 
 

- Peningkatan 
pemanfaatan  
Informasi 
Penyerapan DIPA 
pada Website 
Pengadilan, 
Komdanas dan 
Monev Anggaran 

 
- Peningkatan 

pemanfaatan  
informasi perkara 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat pada 
Sistem Informasi 
Penelusuran 
Perkara 

a. Persentase 
pengaduan 
yang 
ditindaklanjuti 

95% Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan 
kinerja aparat 
peradilan secara 
optimal  

a. Persentase 
pengaduan 
yang 
ditindaklanjuti 

95% 100% 100% 100% 100% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 
 

- Membangun 
mekanisme  
penyampaian 
pengaduan yang 
sederhana bagi 
masyarakat 



~ 56 ~ 

 

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 
 
Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana  
Aparatur 
Mahkamah  
Agung 

a. Persentase 
Hakim yang 
telah memiliki 
sertifikasi 
spesialisasi 
keahlian 

 

90% Terwujudnya 
transparansi 
pengelolaan SDM 

a. Persentase 
Hakim yang 
telah memiliki 
sertifikasi 
spesialisasi 
keahlian 

90% 90% 95% 100% 100% 
 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 
Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 
 
Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana  
Aparatur 
Mahkamah  
Agung 

- Peningkatan SDM 
Untuk mengikuti 
Pelatihan 
Sertifikasi 
Spesialisasi 
Keahlian 

a. Persentase 
terpenuhinya 
kebutuhan 
standar sarana 
dan prasarana 
yang 
mendukung 

85% 
 
 
 
 
 
 

Meningkatnya 
pengelolaan 
manajerial 
lembaga peradilan 
secara akuntabel, 
efektif dan efisien 

a. Persentase 
terpenuhinya 
kebutuhan 
standar sarana 
dan prasarana 
yang 
mendukung 

85% 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 
 
Program Dukungan 

- Dukungan sarana 
dan prasarana 
yang mendukung 
peningkatan 
pelayanan 
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Kandangan, 9 Juni 2015 
Pihak Pertama, 

=f.i.Y:uers. sH. 
NIP. 195912101982031006 

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. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 
kami. 

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. 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Jabatan 

NOOR EDI YONO, SH. MH. Nam a 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama, 

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan Jabatan 

H. ZULKIFLI LUBIS, SH. Nama 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

~ ss~ 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 
 

UNIT KERJA  :  PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

a. Persentase penyelesaian perkara 

tepat waktu (tidak lebih dari 5 

bulan) 

100% 

b. Persentase penurunan tunggakan 

perkara 

50% 

c. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

100% 

2. Meningkatnya penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi 

a. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui small 

claim court 

90% 

 

b. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui 

mediasi 

100% 

c. Persentase percepatan 

penyelesaian perkara melalui 

pengaturan delegasi panggilan/ 

pemberitahuan 

90% 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat 

a. Persentase perkara yang di 

selesaikan secara prodeo 

(pembebasan biaya) 

90% 

b. Persentase perkara yang terlayani 

melalui posyankum 

100% 

4. Terwujudnya manajemen sistem 

informasi yang menunjang sistem 

peradilan yang sederhana, transparan, 

dan akuntabel 

a. Integrasi informasi perkara secara 

elektronik 

100% 

b. Integrasi informasi penyerapan DIPA 

secara elektronik 

100% 

c. Persentase (amar) putusan perkara 

(yang menarik perhatian 

masyarakat) yang dapat diakses 

secara on line dalam waktu 

maksimal 1 hari kerja sejak diputus 

100% 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan 

kinerja aparat peradilan secara optimal 

a. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

95% 

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan 

SDM 

a. Persentase Hakim yang telah 

memiliki sertifikasi spesialisasi 

keahlian 

90% 



H. ZULKIFLI LUBIS, SH. 
NIP. 195912101982031006 

Panitera/Sekretaris 

60.315.000 Rp. 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Rp. 261. 780.000 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di 
Lingkungan Mahkamah Agung 

Anggaran 

Rp. 4.137.980.000 

Kegiatan 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 
Keuangan Badan Urusan Administrasi 

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial a. Persentase terpenuhinya kebutuhan 90% 
lembaga peradilan secara akuntabel, standar sarana dan prasarana yang 
efektif dan efisien mendukung peningkatan pelayanan 

b. Persentase peningkatan 85% 
produktifitas kinerja SDM (SKP dan 
Penilaian Prestasi Kerja) 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

a. Persentase penyelesaian perkara 

tepat waktu (tidak lebih dari 5 

bulan) 

100% 

b. Persentase penurunan tunggakan 

perkara 

100% 

c. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

100% 

2. Meningkatnya penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi 

a. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui small 

claim court 

90% 

 

b. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui 

mediasi 

100% 

c. Persentase percepatan 

penyelesaian perkara melalui 

pengaturan delegasi panggilan/ 

pemberitahuan 

95% 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat 

a. Persentase perkara yang di 

selesaikan secara prodeo 

(pembebasan biaya) 

100% 

b. Persentase perkara yang terlayani 

melalui posyankum 

100% 

4. Terwujudnya manajemen sistem 

informasi yang menunjang sistem 

peradilan yang sederhana, transparan, 

dan akuntabel 

a. Integrasi informasi perkara secara 

elektronik 

100% 

b. Integrasi informasi penyerapan DIPA 

secara elektronik 

100% 

c. Persentase (amar) putusan perkara 

(yang menarik perhatian 

masyarakat) yang dapat diakses 

secara on line dalam waktu 

maksimal 1 hari kerja sejak diputus 

100% 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan 

kinerja aparat peradilan secara optimal 

a. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

100% 

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan 

SDM 

a. Persentase Hakim yang telah 

memiliki sertifikasi spesialisasi 

keahlian 

90% 



7. Meningkatnya pengelolaan manajerial a. Persentase terpenuhinya kebutuhan 90% 
lembaga peradilan secara akuntabel, standar sarana dan prasarana yang 
efektif dan efisien mendukung peningkatan pelayanan 

b. Persentase peningkatan 90% 
produktifitas kinerja SDM (SKP dan 
Penilaian Prestasi Kerja) 
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PENGADILAN NEGERI KELAS I B KANDANGAN 
Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan Telp (0517) 21024 –21032 

Kandangan 71211 
Email : pn_kandangan@yahoo.co.id 

 

 
SURAT KEPUTUSAN 

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 
NOMOR : W15-U2/014/UM.04.04/XII/2016 

 
TENTANG 

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN 
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 

MEMBACA :   Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 
516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 

 
MENIMBANG :   1.  Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat setiap 

Tahun yang dibuat pada awal bulan pada Tahun berikutnya. 
      2.  Bahwa untuk mengathui pencapaian kinerja (performance result) 

Tahun 2015 perlu dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKjIP) Pengadilan Negeri Kandangan 

      3.  Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 
Pengadilan Negeri Kandangan merupakan acuan dalam 
pencapaian kinerja pada Tahun berikutnya. 

 
MENGINGAT :   1.  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang   
penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 

      2.  Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No : 29 Tahun 2010. 

      3.   Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang penyusunan 
dokumen penetapan kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat 
Pertama keatas secara berjenjang. 

  
M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan         : 
 
PERTAMA :  Menunjuk nama-nama yang tersebut dibawah ini untuk menjadi Tim 

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan 
Negeri Kandangan Tahun 2015, yaitu : 

 
1. Nama :  Akhmad Jaini,SH.M.H 

NIP :  196011181982031004 
Pangkat/Gol.Ruang :  Pembina Utama Muda (IV/c) 
Jabatan :  Ketua  
  ( Pelindung/Penasehat ) 

2. Nama :  H. Zulkifli Lubis, SH 



NIP 195912101982031006 
Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a) 
Jabatan Panitera 

( Ketua ) Penyusunan LKJIP 

3. Nam a lndrijati, S.Sos 
NIP 196709111999032001 
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (111/d) 
Jabatan Sekretaris 

( Koordinator Adm. Umum ) 

4. Nam a Bambang Supriadi 
NIP 195905031982031006 
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (111/d) 
Jabatan Panitera Muda Hukum 

( Koordinator Adm. Teknis) 

5. Nama Anas Aflaha, S.H.I. 
NIP 198003202005021001 
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (lll/d) 
Jabatan Kasubbag Perencanaan, Tl dan 

Pelaporan 
( Sekretaris ) 

6. Nama Fitriadi 
NIP 198601152009121002 
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (111/d) 
Jabatan Stat Perencanaan,TI dan Pelaporan 

KE DUA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. 
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