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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah

tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2016 Pengadilan

Negeri Sanggau. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta

Pennenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Rl

Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat

Banding pada empat lingkungan Peradilan tertanggal 17 November 2016, perihal:

Penyampaian LKjlP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Sanggau, selain

memenuhi agenda reformasi birokrasi juga merupakan suatu kewajiban

pertanggungjawaban akuntabilitas. Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan

peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta

integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai

visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Pada akhimya dengan telah disusunnya LKjlP Pengadilan Negeri

Sanggau tahun 2016 kami mengucapkan terimakasih kepada unsur Pimpinan

Pengadilan Negeri Sanggau dan seluruh pegawai yang telah membantu

terlaksananya hingga tersusunnya LKjlP Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2016.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah

slstem akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah

atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran

tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sanggau ini

disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Sanggau

selama tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh

organisasi. Walaupun Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mensyaratkan

tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun laporan ini juga

merupakan kebutuhan bagi kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja

dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjlP Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2016 ini menyajikan berbagai

keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan kinerja kami dalam satu tahun.

Keberhasilan tersebut tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan kami

sebagai satuan kerja Pengadilan Negeri Sanggau namun juga menggambarkan

keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta

partisipasi aktif masyarakat secara umum. Mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri

Sanggau yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama

instansi Pengadilan Negeri Sanggau.

Namun demikian selain keberhasilan yang telah kami raih, Pengadilan

Negeri Sanggau juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasllan dalam

mewujudkan Peradllan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa

keluhan dari masyarakat pencari keadilan juga menunjukkan adanya kekurang

sempumaan kaml dalam menjalankan tugas. Hal ini tetap akan menjadi catatan

bagi seluruh jajaran karyawan/ karyawati Pengadiian Negeri Sanggau untuk

memperbaiki kinerjanya di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan

kelak dapat memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan maupun

berbagai pihak yang berkepentingan dengan instansi Pengadilan Negeri Sanggau.
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A.LATAR BELAKANG
Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja dan pelaksanaan tugas-

tugas Pengadilan Negeri Sanggau terutama dalam memberikan pelayanan

hukum kepada masyarakat, dipandang periu langkah - langkah dan

kebijaksanaan yang akan dilaksanakan bagi segenap aparat Pengadilan Negeri

Sanggau pada tahun 2016 ini.

Bahwa langkah-langkah dan kebijaksanaan tersebut periu disusun

dalam suatu Laporan Kinerja yang akan dijadikan sebagai suatu pedoman kerja

bagi segenap aparat dan atau pegawai Pengadilan Negeri Sanggau, agar

kinerja mereka dapat teriaksana secara terarah, tepat sasaran, efektif dan

efisien sebagai bagian dari fungsi manajemen yang harus dilakukan oieh

pimpinan Pengadilan.

Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017

Pengadiian Negeri Sanggau merupakan pedoman dan petunjuk bagi para

pejabat dan segenap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau dalam

melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pokok, tugas-tugas di bidang

Kepaniteraan, bidang Kesekretariatan, bidang Pembinaan/ Pengawasan

ataupun bidang - bidang lainnya.

B.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pengadilan Negeri Sanggau sebagai salah satu pelaku Kekuasaan

Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan

menyeiesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan

pada umumnya, di bidang hukum, perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang

No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum).

Fungsi:

1.  Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya

mengenai berbagai perkara/ sengketa sebagaimana diatur dalam Undang -

Undang No.48 tahun 2009.
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2.Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada

umumnya di Kabupaten Sanggau.

3.Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum

nasional.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2015 sebagai acuan untuk

perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjlP disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

Babl   Pendahuluan, menggambarkan secara  ringkas  mengenai latar

belakang, aspek dan strategi Pengadilan Negeri Sanggau, Tugas

Pokok dan Fungsi.

Bab II  Perencanaan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis 2010 - 2019,

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan

Kegiatan Pokok, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja

Tahunan 2016, Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun

2016.

Bab III  Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup.
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A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2010 - 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 efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sanggau

diselaraskan denga 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) 2010 - 2015,

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

1. VISIDANMISI

V/isi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Negeri Sanggau

Visi Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada Visi Mahkamah

Agung Rl adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik.

BABII
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
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Misi Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

a.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,   biaya  ringan dan

transparasi.

b.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat

c.Melaksanakan pengawasan dan pemblnaan yang efektif dan efisien

d.Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien

e.Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang beriaku

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 pemyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sanggau

adalah sebagai berikut

a.Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

b.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

c.Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sanggau memenuhi butir 1 dan

2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

a.Meningkatnya penyelesaian perkara

b.Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

c.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

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

e.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

f.Meningkatnya kualitas pengawasan
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3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Negerl Sanggau 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 aksesbilitas masyarakat terhadap

peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri

Sanggau dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum adalah :

1)Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.

2)Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.

3)Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat

waktu.

4)Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Pengadilan Negeri Sanggau

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Pengadilan Negeri Sanggau 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)Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk.

2)Tmdak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana   Pengadilan Negeri

Sanggau

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri

Sanggau bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan

sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan

sarana dan prasarana di lingkungan tingkat pertama.
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B.  INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengadilan Negeri Sanggau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau telah dlreviu dengan SK.

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17.U6/ 329 A/ SK/ lll/ 2012 tanggal

Februari 2012 dapat dillhat sebagal berikut:
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a.Persentase mediasi yang berhasil10%
b.Persentase   sisa   perkara   yang100%

diselesaikan
c.Persentase perkara yang diselesaikan99%
d.Persentase perkara yang diselesaikan100%

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase penurunan upaya hukum:
-Banding20%
-Kasasi20%
-Peninjauan Kembalr20%
a.Persentase  berkas  yang  diajukan

banding,   kasasi   dan   PK  yang   100%
disampaikan secara lengkap

b.Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis100%

c.Persentasepenyampaian
pemberitahuan  relaas  putusan tepat     100%
waktu, tempat dan para pihak

d.Prosentase penyitaan tepat waktu dan   100%
tempat.

e.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara100%
a.Persentase  perkara  prodeo  yang   100%

diselesaikan
b.Persentase   perkara   yang   dapat

diselesaikan dengan cara zetting plaat100%
c.Persentase  (amar)   putusan  perkara

(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line dalam  100%
waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

d.Persentase pencari keadilan golongan   100%
terientu (miskin) yang mendapat layanan
bantuan hukum (POSBAKUM)

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan     100%
hukum tetap yang ditindaklanjuti

a.Persentase pengaduan masyarakat yang   100%
ditindaklanjuti

b.Persentase temuan hasil pemeriksaan   100%
ii, ekstemal yang ditindaklanjuti.

Rencana Kinerja Tahun 2016
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Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Meningkatnya
penyelesaian
perkara

5.

4.

k
i 1.

C.  RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Adapun rencana kinerja tahun 2016 Pengadilan Negeri Sanggau

sebagai berikut:
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100%
100%

100%
100%

100%

20%
20%
20%

100%

10% j
100%

99%
100%

- Peninjauan Kembali
a.Persentase  berkas  yang  diajukan

banding,   kasasi   dan   PK  yang
disampaikan secara lengkap

b.Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis

c.Persentasepenyampaian
pemberitahuan  reiaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak.

d.Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat

e.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
a.Persentase  perkara  prodeo  yang

diselesaikan
b.Persentase  perkara   yang   dapat

diselesaikan dengan cara zetting plaat
c.Persentase  (amar)   putusan  perkara

.̂ .  (yang menarik perhatian masyarakat)

a.Persentase mediasi yang bertiasil
b.Persentase   sisa   perkara   yang

diselesaikan
c.Persentase perkara yang diselesaikan
d.Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding

4.  Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peradilan
(accestojustice)

2.Peningkatan
aksepbilitas putusan
Hakim

3.Peningkatan
efektifrtas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara

D.  PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja pada dasamya adalah pemyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

temkur dalam 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 Sanggau menciptakan tolak ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai

berikut:
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p

5.  MeningkatnyaPersentase permohonan eksekusi atas
kepatuhan terhadap  putusan perkara perdata yang berkekuatan
putusan pengadiian.  hukum tetap yang dJtindaklanjuti

0.  Meningkatnyaa. Persentase pengaduan masyarakat yang  100%
kualitasditindaklanuti

100%
JBlHliH
Tahun 2016

100%

100%

waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu (miskin) yang mendapat layanan
bantuan hukum (POSBAKUM)
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100%100%100%

• i ii-i  f-^-'rinWf i-'f l-i-'.'̂ -r fYl-'iila-lr i'i^' "i i-ri-ii--i'<i

100% -1
0%

100%

100%

100%100%100%

100%100%100%

100%100%100%

76,471%

100%

100%

100%
0%

76%

10%18,18%181,82% i
100%100%100% 3
99%85,59%86,453% |

100%85,06%85,062% j

20%-37.50%-187.500%
20%33,33%166,667%
20%      0%0%

100%

100%

100%
100%

100%

a.Persentase mediasi yang berhasil
b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan
c.Persentase perkara yang diseiesaikan
d.Persentase perkara yang disetesaikan

dafam jangka waktu maksimal 6 bulan
Persentase penurunan upaya hukum:
-Banding
-Kasasi
-Peninjauan Kembafi

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

b.Persentase berkas yang direglster dan siap
didistribusikan ke Majelis

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

d.Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat.

e.Ratio Majells Hakim terhadap perkara
a.Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan
b.Pereentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara zetting ptaat
c.Pereentase (amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

d.Pereentase pencari keadilan golongan
tertentu (miskin) yang mendapat layanan

^_bantUMihukum<pOSBAKUM) ^^^

Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peraditan
(acces to justice)

Peningkatan
efektifitas
pengelotaan
penyelesaian
perkara

Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim

Mertingkatnya
penyelesaian
perkara

A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau tahun

2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator

kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran

yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari

Rencana Sasaran Strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan

Rencana Kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri

Sanggau telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan

di masa yang akan datang.
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Persentase Mediasi yang berhasil

181.8218,1810
Persentase mediasi yang

berhasil
1

B.  ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada  akhir  tahun  2016, Pengadilan  Negeri  Sanggau  telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun

seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam analisis capaian kinerja dapat

dilihat, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri

Sanggau terbagi dalam empat indikator kinerja antara lain:

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil

Persentase mediasi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2016

ditargetkan sebesar 10% dari perkara yang masuk. Sepanjang tahun 2016

perkara perdata gugatan masuk sebanyak 20 (dua puluh) perkara namun

dari perkara gugatan yang masuk tersebut hanya 11 (sebelas) perkara

yang dapat dimediasikan sedang 11 (sebelas) perkara lainnya tidak ada

mediasi karena tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara yang

berhasil dimediasi sebanyak 2 (dua) perkara. Perbandingan antara

perkara yang dapat dimediasikan dan perkara yang berhasil dimediasi

sebesar 18,18%, sehingga capaian indikator kinerja adalah sebesar

181,82%.

Capaian Kineija tahun 2016

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan peikara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklar^uti

a.Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

b.Persentase temuan hasil pemerftsaan
^ ekstema^yarxi(atndaktaniut _.

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadiian.

Meningkatnya
kualitas

. pengawasan



Laporan Kineija Instansi Pemerintah Tahun 20161 Pengadilan Negeri Sanggau

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Capaian indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada

Pengadilan Negeri Sanggau mencapai target yang telah ditetapkan.

100100100
Persentase sisa perkara yang

diseiesaikan
1

Perbandingan Capaian Persentase Uediasiyang berhasil

Perbandingan capaian persentase mediasi yang berhasil setiap tahun

semakin meningkat dapat dilihat dari tahun 2014 dan tahun 2015 terdapat

peningkatan sebesar 72.37% sedangkan dari tahun 2015 dan tahun 2016

terdapat peningkatan sebesar 56.82%.

b. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan

sebesar 100%. Pada tahun 2016 seluruh sisa perkara tahun 2015 telah

diselesaikan, sehingga capaian indikator kinerja adalah sebesar 100%

181,8212552,63
Persentase mediasi yang

berhasil
1

p ""

Capaian indikator Kinerja Persentase mediasi yang berhasil pada

Pengadilan Negeri Sanggau mencapai target yang telah ditetapkan

namun dalam hal ini Majelis Hakim hanya sebatas memfasilitasi mediasi

sedangkan hasil keputusan mediasi berhasil atau gagal adalah keputusan

para pihak.
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Persentase perkara yang diselesaikan

Capaian indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan pada

Pengadilan Negeri Sanggau tidak mencapai target yang teiah ditetapkan

dikarenakan perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumiah Hakim

dan Panitera Pengganti. Sehingga adanya penumpukan beban kerja pada

masing - masing personil dan mempengaruhi proses penyelesaian

86,45385,59%,99
Persentase perkara yang

diselesaikan
1

pw

c. Persentase Perkara Yang Dlselesalkan

Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan

sebesar 99%. Pada tahun 2016 perkara yang dapat diselesaikan adalah

sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) perkara dari 569 (lima

ratus enam puluh sembilan) perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun

2015 sebanyak 43 (empat puluh tlga) perkara dan perkara yang masuk

sebanyak 526 (llma ratus dua puluh enam) perkara, sehingga sisa perkara

yang belum diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebanyak 82 (delapan

puluh dua) perkara. Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun lalu

dan perkara yang masuk tahun 2016 dengan perkara yang diselesaikan

adalah sebesar 85,59%, sehingga persentase capaian indikator kinerja

adalah sebesar 86,453%

Perbandingan Capaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tidak terdapat perbedaan indikator pencapaian pada tahun 2014, 2015

dan 2016 seluruh perkara sisa tahun sebelumnya dapat diselesalkan pada

tahun berlkutnya.

100100100

•"-• ' • • • •     • • "• •                          " ^!

Persentase sisa perkara

yang diselesaikan
1

F' "
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Pertandingan Capaian Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015

dan 2016 terdapat penurunan sebesar 11.975%. Penurunan indikator

capaian ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah terdapat

peningkatan jumlah perkara yang masuk secara signifikan.

d. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6

Bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6

bulan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2016

perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

adalah sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) perkara

sedangkan tiga perkara diselesaikan lebih dari enam bulan. Perbandingan

antara jumlah sisa perkara tahun ialu sebanyak 43 (empat puluh tiga)

perkara ditambah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 526 (lima

ratus dua puluh enam) perkara dengan perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu makslmal 6 bulan sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh

empat) perkara adalah sebesar 85,06%, sehingga persentase capaian

indikator kinerja adalah sebesar 85,062%.

Perkara yang diselesaikan lebih dari enam bulan tersebut merupakan sisa

perkara dari tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016.

86,453

1

98,42899,499
Persentase perkara yang

diselesaikan
1

r

perkara. Selain itu masih terdapat perkara masuk pada akhir tahun 2016

sehingga tidak dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang relatif

slngkat.
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Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan tahun 2015 dan 2016 terdapat penurunan

sebesar 4.828%. Penurunan indikator capaian ini dipengaruhi oleh

beberapa hal diantaranya adalah terdapat sisa perkara perdata gugatan

tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016.

2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Sasaran strategis dalam Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada

Pengadilan Negeri Sanggau dapat dilihat dari indikator penurunan upaya

hukum antara lain:

a. Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding

Persentase  penurunan  upaya  hukum  banding pada tahun 2016

ditargetkan sebesar 20% dari upaya hukum banding tahun 2015. Pada

Peibandingan Capaian Persentase peikara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

85,06289,8999,94

Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

1

1
fJ>

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Capaian indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu 6 bulan pada Pengadilan Negeri Sanggau tidak mencapai

target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat sisa perkara perdata

gugatan tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016.

85,06285,06%,100

Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka

waktu 6 bulan

1

1
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Perbandingan Capaian Persentase Penuruman Upaya Hukum Banding

Indikator capaian kinerja persentase penurunan upaya hukum banding

tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi

Persentase penurunan upaya hukum kasasi pada tahun 2016 ditargetkan

sebesar 20% dari upaya hukum kasasi tahun 2015. Pada tahun 2015

upaya hukum kasasi sebanyak enam perkara sedangkan pada tahun

2016 perkara kasasi sebanyak empat perkara, terdapat penurunan upaya

hukum kasasi pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) perkara, persentase

-187,50

1

55,55652,941

* -      •   " •'-"•-•.'•••     ^|

Persentase penurunan

upaya hukum banding
1

Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding

Capaian indikator Kinerja Persentase penurunan upaya hukum banding

pada Pengadilan Negeri Sanggau tidak mencapai target yang telah

ditetapkan namun justru mengalami peningkatan dikarenakan sangat sulit

memberikan kepuasan pada kedua belah pihak, dalam memutus suatu

perkara tetap terdapat pihak yang akan merasa tidak puas.

-187,50-37,5020
Persentase penurunan

upaya hukum banding
1

tahun 2015 upaya hukum banding sebanyak delapan perkara sedangkan

pada tahun 2016 perkara banding sebanyak sembilan perkara, terdapat

peningkatan sebanyak satu perkara banding pada tahun 2016, persentase

penurunan upaya hukum banding pada tahun 2015 sebesar (- 37,50%)

dengan capaian indikator kinerja sebesar (- 187,500%).
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Perbandingan Capaian Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi

Capaian indikator kinerja persentase penurunan upaya hukum kasasi

tahun 2015 dan 2016 mengalami perubahan yang sebelumnya capaian

indikator kinerja pada tahun 2015 adalah 0% kemudian pada tahun 2016

capaian indikator kinerja meningkat sebesar 166,667%.

c. Persentase Penurunan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Persentase penurunan upaya hukum PK pada tahun 2016 ditargetkan

sebesar 20% dari upaya hukum PK tahun 2015. Pada tahun 2015 tidak

ada upaya hukum PK, namun pada tahun 2016 terdapat 2 perkara PK

sehingga tidak ada Penurunan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

tetapi kenaikan yang semula nihil menjadi 2 perkara sehingga capaian

indikator kinerja sebesar 0%.

166,66700
Persentase penurunan

upaya hukum kasasi
1

Persentase Penumnan Upaya Hukum Kasasi

Capaian indikator Kinerja Persentase penurunan upaya hukum kasasi

pada Pengadilan Negeri Sanggau berhasil mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu terdapat penurunan jumlah upaya hukum kasasi.

166,66733,3320
Persentase penurunan upaya

hukum kasasi
1

penurunan upaya hukum kasasi pada tahun 2016 sebesar 33,33%

dengan capaian indikator kinerja sebesar 166,667%.
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Peningkatan EfektiTitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

100% l

100%

100%

100%

!

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat „

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

Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Maielis

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

4

3

2

1

F

Perbandingan Capaian Persentase Penurunan Upaya Hukum PK

Capaian indikator kinerja persentase penurunan upaya hukum kasasi

tahun 2015 dan 2016 tidak mengalami perubahan.

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara merupakan gambaran tertib administrasi dalam perkara pada

Pengadilan Negeri Sanggau. Terdapat lima indikator kinerja yang dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

0

i

00
Persentase penurunan upaya

hukum PK
1

Persentase Penuninan Upaya Hukutn PK

Capaian indikator Kinerja Persentase penurunan upaya hukum PK pada

Pengadilan Negeri Sanggau tidak mencapai target yang telah ditetapkan

dikarenakan pada tahun 2015 tidak terdapat upaya hukum PK namun

pada tahun 2016 terdapat Upaya Hukum PK sebanyak 2 (dua) Perkara.

0020
Persentase penurunan upaya

hukum PK
1
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a.Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Yang

Disampaikan Secara Lengkap.

Persentase  Berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%.

Berkas upaya hukum yang diajukan banding pada tahun 2016 sebanyak

11 (sebelas) berkas, yang telah dikirim dan dinyatakan lengkap sebanyak

9 (sembilan) berkas sedangkan 2 (dua) berkas belum dikirim dikarenakan

belum lengkap.

Berkas upaya hukum yang diajukan kasasi pada tahun 2016 sebanyak 4

(empat) berkas, yang telah dikirim dan dinyatakan lengkap sebanyak 3

(tiga) berkas sedangkan 1 (satu) berkas belum dikirim dikarenakan belum

lengkap.

Berkas upaya hukum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2016

sebanyak 2 (dua) berkas, yang telah dikirim dan dinyatakan lengkap

sebanyak 1 (satu) berkas sedangkan 1 (satu) berkas belum dikirim

dikarenakan belum lengkap.

Keseluruhan berkas upaya hukum yang telah dikirim dan dinyatakan

lengkap adalah sebanyak 13 (tiga belas) berkas sedangkan 4 (empat)

berkas masih belum lengkap sehingga belum dapat dikirim. Persentase

realisasi indikator kinerja sebesar 76%

Perbandingan persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK

yang disampaikan lengkap tahun 2016 belum mencapai target yang telah

ditetapkan, ini dikarenakan masih terdapat upaya hukum yang diajukan

mendekati akhir tahun sehingga untuk melengkapi berkas supaya dapat

dikirim tidak memiliki waktu yang cukup.

b.Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap Didistribusikan Ke Majelis.

Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%. Berkas perkara yang masuk

pada tahun 2016 sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) perkara telah

diregister dan didistribusikan ke masing-masing Majelis Hakim, persentase

realisasi indikator kinerja sebesar 100%.
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Perbandingan persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan

ke Majelis antara tahun 2015 dan tahun 2016 memiiiki capaian indikator

yang sama yaitu 100% terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

c.Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu,

Tempat dan Para Pihak.

Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu,

Tempat dan Para Pihak pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%.

Untuk kelancaran proses perkara, Pengadilan Negeri Sanggau telah

melaksanakan seluruh penyampaian pemberitahuan relaas tepat waktu,

tempat dan para pihak, persentase realisasi indikator kinerja sebesar

100%.

Perbandingan persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan

Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak antara tahun 2015 dan tahun 2016

memiliki capaian indikator yang sama yaitu 100% terpenuhi sesuai target

yang telah ditetapkan.

d.Persentase Penyitaan Tepat Waktu.

Persentase Penyitaan Tepat Waktu pada tahun 2016 ditargetkan sebesar

100%. Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan Penyitaan Tepat

Waktu, persentase realisasi indikator kinerja sebesar 100%.

Perbandingan persentase Penyitaan Tepat Waktu antara tahun 2015 dan

tahun 2016 memiliki capaian indikator yang sama yaitu 100% terpenuhi

sesuai target yang telah ditetapkan.

e.Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara.

Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara pada tahun 2016 ditargetkan

sebesar 100%, persentase realisasi indikator kinerja sebesar 100%.

Perbandingan persentase antara tahun 2016 dan tahun sebelumnya tidak

mengalami perubahan.
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a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Sanggau menerima 1 (satu) perkara

prodeo namun perkara tersebut masih daiam persidangan sehingga

persentase reaiisasi indikator kinerja sebesar 0%

Perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan antara tahun

2015 dan tahun 2016 memiliki capaian indikator yang sama yaitu 0%.

100%

-. —J

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

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

(POSBAKUM)

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

Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting
plaat

Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

4

3

2

:'

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To

Justice)

Sasaran strategis dalam Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap

Peradilan merupakan gambaran keterbukaan akses informasi publik maupun

pelayan hukum terhadap para pencari keadilan dalam semua kalangan

masyarat terhadap proses perkara yang sedang berjalan maupun yang telah

memiki kekuatan hukum tetap. Terdapat empat indikator kinerja yang dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20161 Pengadiian Negeri Sanggau

b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

ditargetkan  sebesar   100%. Pengadilan  Negeri  Sanggau  telah

menyelesaikan seluruh perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dan

diselesaikan secara zetting plaat. Perkara yang diselesaikan secara

zetting plaat antara lain perkara pidana cepat antara lain tindak pidana

ringan dan pelanggaran lalu lintas, persentase realisasi indikator kinerja

sebesar 100%.

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan dengan cara zetting

plaat antara tahun 2015 dan tahun 2016 memiliki capaian indikator yang

sama yaitu sebesar 100%.

c.Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat)

yang dapat diakses secara online maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Dengan

adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara ini maka akses infonnasi

terhadap perkara dapat di askses secara online termasuk amar putusan.

Pengadilan Negeri Sanggau telah berusaha untuk memberikan informasi

yang akurat dan update maksimal 1 x 24 jam. Baik terhadap perkara yang

menyita perhatian masyarakat maupun perkara yang biasa, persentase

indikator kinerja sebesar 100%.

Perbandingan Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara online maksimal 1 hari kerja sejak

diputus antara tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mengalami perubahan

yaitu sebesar 100%.

d.Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat

layanan (POSBAKUM).

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat

layanan (POSBAKUM) ditergetkan sebesar 100%. Pengadilan Negeri
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Perbandingan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindakianjuti pada tahun 2016

33,33

j

100

'' -^^-J •    •"'••-     ' '     •     "^

100

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

1

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

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Sanggau menerima 3 (tiga)

permohonan eksekusi, 1 (satu) permohonan teiah berhasil dilaksanakan

eksekusi sedangkan 2 (dua) permohonan masih sedang dalam proses.

Persentase capaian indikator kinerja sebesar 33,33%.

33,3333,33100

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

1

pll^

Sanggau telah melaksanakan POSBAKUM, persentase realisasi indikator

kinerja sebesar 100%.

Perbandingan Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu (miskin)

yang mendapat layanan (POSBAKUM) antara tahun 2015 dan tahun 2016

tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 100%, dikarenakan pada tahun

2015 dan tahun 2016 Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan

POSBAKUM.

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Hakim

Sasaran strategis dalam meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim

terdapat satu indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindakianjuti.
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Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pengadilan Negeri Sanggau selalu menindaklanjuti jika terdapat pengaduan

dari masyarakat serta hasil temuan pemeriksaan baik dari pemeriksaan

intemal maupun pemeriksaan ekstemal, persentase capaian kinerja sebesar

100%.

C.  REALISASIANGGARAN

Pengadilan Negeri Sanggau memiliki 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Badan

Urusan Administrasi dan DIPA Badan Peradilan Umum dengan Total Realisasi

Anggaran Pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.695.181.541,00 dari total

Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.933.637.000,00 dengan persentase realisasi

sebesar 93,94%. Dengan rincian sebagai berikut:

100

100

100

100

100

100

Persentase temuan hasil
pemeriksaan ekstemal yang
ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

2

t.

r

mengalami penurunan persentase ini dikarenakan perkara yang dimohonkan

eksekusi adalah perkara di tahun sebelumnya.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas pengawasan terdapat dua

indikator kinerja antara lain persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti dan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.
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Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau DIPA Badan Urusan

Administrasi digunakan untuk keperluan Program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya di Mahkamah Agung dan program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sedangkan

DIPA Badan Peradilan Umum digunakan untuk program peningkatan

manajemen peradilan umum. Adapun sisa dari pagu anggaran tersebut secara

otomatis langsung kembali kepada negara.

21,12

2,15

15.782.030

77.222.664

78,88

97,85

58.946.970

3.508.950.336

74.729.000

3.586.173.000

Badan

Peradilan

Umum

Badan Urusan

Administrasi

2

1
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KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Pengadilan Negeri Sanggau

Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian

kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, dan LKjlP ini

merupakan wujud tranparansi, kredibilitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan

Negeri Sanggau sebagai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta

kewajibannya.

Secara umum pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun

2016 mengaiami peningkatan meskipun masih terdapat penurunan kinerja di

beberapa indikator yang sebagian besar disebabkan oleh faktor ekstemal.

Penurunan pada beberapa indikator kinerja tersebut ditahun mendatang

diharapkan dapat diatasi dengan salah satu cara yaitu menambah jumlah personil

pada Pengadilan Negeri Sanggau baik dari Hakim maupun Pegawai, dan hal ini

tidak dapat dilakukan sepihak oleh Pengadilan Negeri Sanggau itu sendiri

melainkan kebijakan dari pimpinan lembaga Mahkamah Agung Rl.

Untuk mencapai kinerja yang maksimal tidak dapat dipungkiri bahwa

dukungan sarana dan prasarana serta keterampiian para pegawai sangat

membantu, untuk itu diharapkan kedepan program peningkatan sarana dan

prasarana pendukung serta program peningkatan sumber daya manusia

sangatlah dibutuhkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 Pengadilan

Negeri Sanggau ini kami susun dengan harapan semoga dapat memberikan

gambaran tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau secara

keseluruhan.

BABIV
PENUTUP
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=  3   Orang
=  1  Orang

= 5  Orang
=  1  Orang
=  1  Orang
=  1  Orang
=  1  Orang
=  1  Orang
=  1  Orang
= 5  Orang

=  1  Orang
=  2  Orang
=  3  Orang
=  1  Orang
=  22 Orang
=  6  Orang
=  -  Orang

Seluruhnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan

Kasubbag
Sekretaris

c.  Jumlah Pejabat Struktural
Jurusita/ Jurusita Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Pidana
Wakil Paniteta
Panitera
Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis
Supir
Satpam
Pramubhakti
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I

a.  Jumlah Pegawai Menurut Golongan:
orang) Orang terdiri dari:
Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau

Ket:

STRUKTUR ORGANISASI
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Mengingat:   1/ Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.

2.Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pembahan
kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

3.Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

4.Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

5.Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang pembahan
kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

6.; Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

7.^ Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perabahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

8.   Peraturan Pemerintah Nomor  :  8 Tahun 2006 tentang

KETUA PENGADILAN NEGERISANGGAU

Menimbang:  1.   Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Pemtutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 - 2009, dan dimulainya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010
- 2014 maka Pengadilan Negeri Sanggau perlu meninjau
kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja
Utama(IKU).

SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERISANGGAU
NOMOR: W17.U6/ 329 A/ SK/ M 2012

TENTANG
REVIEW PENETAPANINDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERISANGGAU

PENGADILAN NEGERISANGGAU
JL. Jend. Sudinnan No.l/ XXI Sanggau

Websites: www.pn-sanggau.go.id



Indikator Kinerja Utama sebagaimana tereantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Sanggau, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kineija dan anggaran, menyusun dokumen

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Sanggau.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan
disampaikan kepada MENPAN.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan
ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau selaku koordinator Hakim
Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:

a.Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan keija dalam
rangka meyakinkan keandalan infonnasi yang disajikan dalam
laporan akuntabilitas kineija.

b.Melakukan  evaluasi  terhadap  keputusan/peraturan  ini  dan

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.

Ketiga

Kedua

Pertama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERISANGGAU TAHUN ANGGARAN 2012.

13Tahun 2005  tentang

14Tahun 2005 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.Peraturan  Presiden  Nomor :  7  Tahun  2005   tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2004-2009.

10.Peraturan  Presiden Nomor  :    9 Tahun 2005   tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11.Peraturan  Presiden  Nomor :
Sekretariat Mahkamah Agung.

12.Peraturan  Presiden  Nomor :
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13.Perattiran  Menteri   Negara     Pendayagunaan   Aparatur
Negara   Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.

012
u

KeempatKeputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila   dikemudian bari terdapat  kekeliruan akan diperbaild
sebagaimana mestinya.



Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporen Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporen Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporen Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahurtan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

SUMBER DATA

Ketua Pengadilan &
Pan/Sek

Ketua Pengadilan &
Pan/Sek

Majelis Hakim dan
Panrtera/Sekretaris

Kepanitera/Kesekret
ariatan

Majelis Haktrn dan
Panitera/Sekretaris

Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris

Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris

Panrtera/Sekretaris
dan Juru Sita

Panrtera/Sekretaris
dsn Juru Sita

Panrtera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Hakim Majei

Hakim Majelis dan
Panitera/Sekretaris

Hakim Majelis dan
Pamtera/Sekretaris

Hakim Majelis dan
Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

PENANGGUNG
JAWAB

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai
peritaku aparatur peradtlan (teknis dan non teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilaporkan

Perbandtngan jumlah pengaduan yang ditindaklanjutl mengenai
perilaku aparatur peradilan (teknis dan rton teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilaporkan

Perbandingan perkara perdata yang drtindaklanjuti (dieksekusi)
dengan perkara perdata yang belum dibndakteniuti (dteksekusi)

Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan
jumiah perkara (untuk pencari keadHan golongan miskin) yang tidak
mendapat bantuan hukum

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang
ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana
korupsi yang tidak ditayangkan

Perbandingan perkara yang dibawa ka lokasi zetting plaat dengan
Jumlahperkara yang diselesaikan secara zettingplaat

Perbandingan perkara pmdeo yang disetesaikan dengan
perkarapredeo yang masuk

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara
masuk

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan
penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang
d^^ampaikfln ke para pihak tepat waktu.

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepantteraan
dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas yang dia^ukan Banding, Kasasi dan PK
yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan Jumlah berkas
yang diajukan Kasasi dan PK

Jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dikurangl jumlah upaya
hukum tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun (un-1)
lalu dikali seratus persan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan dengan perkera yang harus disetesaikan dalam
waktu maksimal 6 bulan (diluar slsa perkara)

Perbandingan perkara yang disetesaikan dengan perkara yang akan
diselesaikan (saldo awaldan perkara yang^masuk)

Perbandingan sisa perkara yang dtsetesaikan dengan sisa perkara
yangharus diselesaikan

Perbandingan antara rnediasi yang disepakati dengan jumlah
mediasi yang drterima dan menjadi perkara

PENJELASAN

b.  Persentase temuan hasil pemeriksaan
ekstemal yang drtmdaktenjuti.

a.  Persentase pengaduan masyarakat yang
ditlndaklanjuti

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

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

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

b.  Persentase perkara yang dapat disetoeaikan
dengan cara zettingplaat

a.  Persentaae perkara prodeo yang disetesalkan

e. Ratio Majelis Haklm terhadsp perkan

d.  Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

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

b.  Persentase berkas yang diregister dan slap
didistnbusikan ke Majelis

a Persentase berkas yang diajukan bandlng,
kasasi dan PK yang dtsampaikan secara
lengkap

Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembaif

d Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan

c. Parsantaae perkara yang diseto&aikan

t>.   Persentase siaa perkara yang disetesaikan

e. Persentase mediasi yang bertiasit

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualtas
pengawasan

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.

Penlngkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan lacces to justice)

Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaien
perkara

Peningkatan aksepbilrtas
putusan Hakim

Meningkatnya
penyelesaian perkara

KINERJA UTAMA

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Negeri Sanggau 2015-2019.

Pengadilan Negeri Sanggau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan Sekaligus

merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Sanggau

Propinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada

undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja

wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga

bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan

transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau.
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1.1. KONDISIUMUM

Reformasi sistem peradHan membawa perubahan yang mendasar bagi

peran Pengadilan Negeri Sanggau dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri

Sanggau merupakan lingkungan Peradilan Umum dl bawah Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan

Negeri Sanggau sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas

dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang

masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau Rencana Strategis ini

dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan

oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau, baik

lingkungan intemal maupun errtemal sebagai variaUe strategis.

r
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1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A.Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sanggau mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan

kemudian, mencakup:

1.Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kabupaten Sanggau Propinsi

Kalimantan Barat.

2.Pengadilan Negeri Sanggau merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan

baik dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Sanggau Propinsi

Kalimantan Barat

3.Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sanggau

selaku Pengadilan Tlngkat Pertama.

B.Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau dirind dalam beberpa

aspek:

1.Aspek Proses Peradilan

•Belum memiliki  mekanisme evaluasi  yang dapat  mengukur  kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau.

2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

•Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan

kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sanggau.

•Kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Sanggau.

3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan

•Belum dKerapkannya evaluasi penilaian kinerja.

•Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

Pengadilan Negeri Sanggau dalam menjalankan tugas dan fungsinya

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.



-3-

5. Aspek Sarana dan Prasarana

•Anggaran yang dfterima Pengadilan Negeri Sanggau dari pusat beium sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

•Belumtersedianyaruangsidangkhususanak.

•Ruang tahanan yang terbatas serta sempft sehingga tidak adanya pemisahan

antara ruang tahanan anak, pria dan wanfta.

•Ruang arsip perkara sempft dan sudah tidak memadai lagi.

C Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sanggau untuk

melakukan perbaikan dftinjau dari beberapa aspek:

1.Aspek Proses Peradilan

•Adanya websfte Pengadilan Negeri Sanggau yang memberikan informasi

kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

•Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja

•Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, peiatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Tinggi Pontianak maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualftas

sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Sanggau.

3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan

•Adanya kegiatan berupa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan

Pengadilan Tinggi Pontianak secara berkala pada Pengadilan Negeri Sanggau.

•Adanya rapat rutin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau.

4.Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

•Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri di wilayah

Pengadilan Tinggi Pontianak.

5.Aspek Sarana dan Prasarana

•Sudah tersedianya fasilftas Teknologi Informasi di Pengaditan Negeri Sanggau

berupa intemet, websfte Pengadilan Negeri Sanggau.
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D. Tantangan yang dlhadapl (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sanggau yang akan dihadapi

dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat  melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.

l.Aspek Proses Peradilan

•Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadllan

2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

•Personil di Pengadiian Negeri Sanggau belum seluruhnya menguasai vlsi dan

misi Pengadilan Negeri Sanggau.

3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan

•Belum adanya sistem reword & punlshment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan.

4.Aspek Tertib admlnistrasi dan manajemen peradilan

•Letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk

proses perkara banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan kasasl ke

Mahkamah Agung Rl membutuhkan waktu lebih lama.

5.Aspek Sarana dan Prasarana

•Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

belum mencukupi.
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2.1.VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau 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 efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sanggau diselaraskan denga arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan daiam 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 Pengadiian

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Sanggau

Visi Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah

sebagai berikut:

'MEWUIUDKAN BADAN PERADIIANINDONESIA YANGAGUNG"

2.2.MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organlsasi dapat teriaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadiian Negerl Sanggau adalah sebagai berikut:

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

2.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat

3.Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradllan yang efektif dan efisien

4.Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang beriaku
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a. Persentase mediasi yang berhasil (perkara yang
diselesaikan melalui mediasi)

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
c Persentase perkara yang diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

2

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian
perkara

1

SASARAN

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

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

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

misi Pengadilan Negeri Sanggau.

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

1.Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3.Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sanggau memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

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

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

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

adalah sebagai berikut:

1.Meningkatnya penyelesaian perkara

2.Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.Peningkatan efektifrtas pengeiolaan penyelesaian perkara

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

5.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperiukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut:



2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri

Sanggau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rindan

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 aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.  Kegiatan Pokok yang
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a. Persentase    pengaduan    masyarakat     yang

ditindaklanjutl
b. Persentase temuan hasil  pemeriksaan ekstemal

yang ditindaklanjuti.

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

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan

cara zetting ploat
c Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik

perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on
line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

d. Persentase pencari  keadilan golongan tertentu

(miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum

(POSBAKUM)

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

b. Persentase  berkas  yang diregister  dan siap
didistribusikan ke Majelis

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

d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Persentase penurunan upaya hukum:

- Banding
-Kasasi

- Peninjauan Kembali

2

Meningkatnya kualitas

pengawasan

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)

Peningkatan efektifltas
pengelolaan penyelesaiah
perkara

Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim

1
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dilaksanakan Pengadilan Negeri Sanggau dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah:

1.Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata

2.Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

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

4.Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas  Teknis  Lainnya

Pengadilan Negeri Sanggau

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan

Negeri Sanggau dibuat untuk mencapai sasaran strategis mendptakan sumber daya

manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan

pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1.Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

2.Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c Program Penlngkatan Sarana dan Prasarana Pengadllan Negeri Sanggau

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Sanggau bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

tingkat banding dan tingkat pertama.
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3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERi SANGGAU

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

Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1.Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerj'a sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan

dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan

integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang periu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja:

•Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai

dengan kompetensi

•Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa

keadilan masyarakat.

•Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

•Disamping itu, periu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

infbrmasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.Penlngkatan kualitas pelayanan publlk.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperiukan kebijakan

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

•Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jeias hak

dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima iayanan.

•Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

•Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publlk
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Rencana strategis Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra

ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, tftik-tltik lemah,

peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama

kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang

diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sanggau harus terus disempurnakan dari

waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan

perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan

Negeri Sanggau memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,

tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misl

Pengadilan Negeri Sanggau dapat terwujud dengan baik.

,,•
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2015
TARGET KINERJA

- Peninjauan Kembali

-Kasasi

- Banding

Persentase penurunan upaya hukum:

daiam jangka waktu maksimal 6 bulan

d. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan.

diselesaikan.

b. Persentase sisa perkara yang

mediasi).

(perkara yang diselesalkan melalul

a. Persentase mediasi yang berhasil
2

INDIKATOR KINERJA

putusan Hakim.

Peningkatan aksepbilitas

perkara.

Meningkatnya penyelesaian
1

SASARAN STRATEGIS

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

Tujuan  1. Pencarl keadllan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenUhl

2.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3.Publik percaya bahwa Pengadllan Negerl Sanggau memenuhi butir 1 dan 2 di atas
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a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting plaat.

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

d. Persentase pencarlkeadilan golongan
tertentu (miskln) yang mendapat
layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

a. Persentaseberkasyangdiajukankasasi

dan PK yang disampaikan secara

lengkap.

b. Persentase berkas yang dlregister dan

siap didistribuslkan ke Majelis.

c Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dampara pihdk.

d. Prosentase penyltaan tepat waktu dan

tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

2

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

Peningkatan penyelesaian

perkara.

Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara.

^• ••"'••• 1   ••"
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a. Persentase pengaduan masyarakat

yangditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum teitap yang

ditindaklanjuti.

2

Meningkatnya kualitas

pengawasan.

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

1
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b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

ekstemal yang ditindaklaniuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

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

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

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

b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zettingplaat

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat.

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

b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Ma|elis

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

Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding
-Kasasi
- Peninjauan Kembali

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

c. Persentase perkara yang diselesaikan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
a. Persentase mediasi yang berhasil

^ i^ y^ ^^^x^\ ,,

Meningkatnya kualitas
pengawasan

Meningkatnya kepatuhan
tertiadap putusan
pengadilan.

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat tertiadap
peradilan (accestojustice)

Peningkatan etektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim

Meningkatnya penyelesaian
perkara

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1
UNIT PENGADILAN NEGERI SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN
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^PihakPertama,

NIJ*7f5208 199503 1 001
H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
setta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: SUKAWATI

Jabatan: Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut Pihak Periama,

Nama: ACHMADIRFIR ROCHMAN, SH., MH.

Jabatan: Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

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

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksL

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
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e. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

d. Prosentase penyitaan tepat waktu

dan tempat

c. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para

pihak.

b. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis

a. Persentase berkas yang diajukan

banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

Persentase penurunan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

c. Persentase perkara yang

diselesaikan

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

a. Persentase mediasi yang berhasil

(perkara diselesaikan melalui

mediasi)

Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesalan

perkara

Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Meningkatnya

penyelesaian perkara

3.

2.

r

1.

L
PERJANJIAN KINERJATAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGGAU
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100%

100%

100%

100%

100%
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b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

d. Persentase pencari keadilan

golongan tertentu (miskin) yang

mendapat layanan bantuan hukum

(POSBAKUM)

c. Persentase (amar) putusan

perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses

secara on line daiam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara zetting

plaat

a. Persentase perkara pradeo yang

diselesaikan

Meningkatnya kualitas

pengawasan

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (accestojustice)

6.

5.

i^1   ' • •    •

4.
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a.bahwa untuk melaksanakan Surat Pit.  Sekretaris

Mahkamah Agung  Rl  323/SEK/OT.01.2/11/2016
tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian
LKjlP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun2017;

b.bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan

Kinerja  Instansi  Pemerintah  Tahun  2016 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan
Negeri Sanggau periu membentuk Tim Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun
2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Pengadilan Negeri Sanggau;

c.bahwa  yang  namanya  tercantum dalam Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau ini
dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan
tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1986tentang Peradilan Umum sebagalmana telah
diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat

Menimbang

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : W17.U6 /1833 / OT.01.02 / XII / 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) 2016
DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. I

TELEPON : (0564) 21445 -21191 Fax. (0564) 21445
SANGGAU (78512)

Email: info@pn-sanggau.go.id



MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) 2016 DAN
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI SANGGAU.
Mencabut dan menyatakan tidak beriaku lagi Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :
W17.U6/137/OT.01.02/II/2016 tertanggal 5 Februari 2016
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjlP) 2015 Dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2016 Pengadilan Negeri Sanggau;
Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2016 dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sanggau;

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan
Negeri Sanggau dan Panitera serta Sekretaris maupun
Pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau;

Ketiga

Kedua

Pertama

Menetapkan

5.Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2010  tentang   Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6.Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian

Negara Republik Indonesia;

7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14

Tahun  2005  tentang  Kepaniteraan  Mahkamah
Agung;

9.Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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ACHMAD IRFII

Ditetapkan di : Sanggau
.^g "Pada Tanogat-HrDesember 2016

KETUA-PENGA

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.



: SanggauDitetapkan di

LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERISANGGAU
NOMOR: W17.U6 /1833 / OT.01.02 / XII / 2016

TANGGAL   : 5 DESEMBER 2016

Pembina: Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau

2. Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

Koordinator:  Kasdin Napitupulu

Sekretaris:  Nurhazizah

Anggota: 1. Suparman, S.IP

2.Mariinda P. Sihite

3.Mahyudi Us

4.Milawati, S.E

5.Gatot Sukmanto

6.Aditya Widyartadi, S.Kom

7.Budi Hartono, A.Md
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