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Hal : Laporan Tahunan 2013.

Kepada

Yth Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah

Di SEMARANG.

Memenuhi surat dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

tertanggal 03 Januari 2014 Nomor W12.U/12/HK.04.01/I/2014, guna

menindak lanjuti surat dari Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI

tertanggal 28 November 2013 Nomor : 482-1/SEK/KU.01./XI/2013,

perihal tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami kirimkan dengan

hormat, Laporan Tahunan untuk tahun 2013 dari Kantor Pengadilan Negeri

Rembang.

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

2. A r s i p.
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN .

Pengadilan Negeri Rembang adalah merupakan salah satu badan Peradilan

Umum pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas sebagai penyelenggara

peradilan tingkat I dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan yang

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk memwujudkan hal tersebut diatas, diperlukan adanya upaya peningkatan

pemasyarakatan hukum dan peningkatan aparat hukum yang professional dan

bertanggung jawab dalam bidang tugasnya, serta dukungan sarana dan prasarana yang

cukup memadai untuk menunjang kelancaran tugas-tugas peradilan.

Dengan demikian upaya peningkatan tersebut diharapkan akan dapat mencapai

sasaran hukum, yaitu terbentuknya dan berfungsinya system hukum nasional yang

mantap berdasarkasn Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dengan memperhatikan tatanan hukum yang memiliki inti keadilan dan

kebenaran.

Selanjutnya, untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan tugas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan diperlukan suatu

kebijakan dibidang peradilan sebagai suatu upaya guna memberikan pedoman dalam

menjalankan tugas-tugas. Pengadilan Negeri Rembang sesuai dengan misi yang

diembang. Kebijakan peradilan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Berusaha menciptakan suasana yang sejuk, hubungan kerja antara pimpinan dan

staf dilakukan dengan pendekatan pribadi tanpa meninggalkan dan mengabaikan

mekanisme prosedur kedinasan  sehingga dapat mewujudkan suasana kerja yang

mendukung terbentuknya aparat yang bersih, berwibawa, berdedikasi dan memiliki

loyalitas tinggi.

2. Meningkatkan pelaksanaan 4 (empat) tertib yang selama ini telah berjalan dengan

baik dan lancar, yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Tertib disiplin kerja.

Jam kerja dinas di Pengadilan Negeri Rembang ada 5 (lima) hari dalam

seminggu, yakni dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai dari jam

08.00 Wib. Sampai dengan jam 16.30.Wib. sedangkan hari jumat dimulai dari
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jam 07.00. Wib sampai dengan jam 16.00. Wib. Untuk jam istirahat jam 12.00

Wib sampai dengan jam 13.00 Wib.

b. Tertib administrasi.

Peningkatan penataan administrasi, baik administrasi perkara maupun

administrasi umum yang bersifat fasilitatif dan Substantif .

c. Tertib perkantoran

Melaksanakan pembenahan kantor, baik yang menyangkut perbaikan gedung,

kantor, budaya bersih cara kerja dan bersih meja, serta pengadaan sarana dan

prasarana penunjang pelaksanaan kantor.

d. Tertib kehidupan rumah tangga

Guna menselaraskan keadaan alam, adat istiadat yang halus dan budaya yang

tinggi sebagaimana dimiliki oleh Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya,

maka telah diupayakan untuk membuat tentram kehidupan rumah tangga

Hakim dam karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Rembang dengan

memberikan pengertian mengenai tugas dan kewajibannya secara proposional,

baik terhadap suami/istri hakim dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri

Rembang untuk bersatu padu mengemban dan mengabdi pada kepentingann

umum.

3. Melaksanakan kerjasama antara bagian, baik intern Pengadilan Negeri Rembang

maupun secara Ekstern dengan instansi-instansi yang terkait demi terwujudnya

jalinan kerjasama yang semakin baik dan semakin meningkat.

Adapun sebagai dasar hukum dari kebijakan-kebijakan tersebut antara lain

adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pola

pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan, dan Buku Coklat I

dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan.

Dengan kebijakan umum peradilan tersebut diatas, diharapkan akan lebih

mewujudkan tugas pokok yang diemban oleh Pengadilan Negeri Rembang dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

B. VISI DAN MISI.

Pengadilan Negeri Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan

visi yang diembannya yaitu :

1. Visi :
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Visi pada Pengadilan Negeri Rembang mengacu pada visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia yaitu : ‘ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung “

2.  Misi

a. Meningkatkan kemampuan pengetahuan aparatur/petugas Pengadilan Negeri

Rembang dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan baik teknis maupun

administrative, serta memberikan dorongan kepada Hakim dan

karyawan/karyawati untuk dapat melanjutkanm belajar umum pada pendidikan

formal yang lebih tinggi.

b.  Memelihara serta meningkatkan kerjasama dan hubungan dengan instansi baik

dengan instansi pemerintah maupun swasta, ikut dalam penyuluhan hukum,

ceramah hukum dan lain sebagainya.

c. Mengupayakan perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan tugas.

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan untuk terjaminnya kelancaran

pelaksanaan tugas peradilan maupun pelayanan public yang Prima khususnya

bagi para pencari keadilan.

C. RENCANA DAN STRATEGI

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang selaras dengan arah dan

kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka

Panjang maupun dalam Kebijakan Strategis Nasional di Mahkamah Agung, maka

ditetapkan rencana strategis Pengadilan Negeri Rembang sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selaku badan pengayom dan pelayan masyarakat Pengadilan Negeri Rembang

memiliki recana strategis yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan

terhadap masyarakat pencari keadilan dengan cara menanamkan rasa memiliki dan

meningkatkan kedisiplinan melalui tertib administrasi dan tertib perkantoran serta

menjalankan tugas secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bukan hal yang mudah bagi jajaran pengadilan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tersebut, masih perlu perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan kedepan, apalagi

di era keterbukaan ini masyarakat semakin kritis dan mengerti sehingga banyak kritikan-

kritikan dan sorotan-sorotan terhadap lembaga peradilan akhir-akhir ini tetapi semua itu

justru merupakan cambuk dan semangat untuk bekerja dengan penuh disiplin dan penuh
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rasa tanggung jawab dalam mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat, bangsa dan negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa

Pengadilan Negeri Rembang adalah meningkatkan kualitas meliputi perspektif intelektual,

perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama dan perspektif tehnis

peradilan begitu pula dengan peningkatan moral terhadap para hakim dan pegawai

Pengadilan Negeri Rembang telah melaksanakan beberapa kegiatan rutin yaitu :

1. Mengadakan rapat dinas setiap bulan, dengan seluruh Hakim dan karyawan .

2. Melaksanakan siraman rohani setiap bulan pada hari jum’at minggu pertama

yang dipandu oleh Depatemen Agama.

3. Sholat Dhuhur dan sholat Azhar berjamaah.

4. Melaksanakan kegiatan olah raga setiap hari jum’at, minggu kedua dan ketiga.

5. Melaksanakan kegiatan kerja bhakti dilingkungan kantor setiap hari jum’at

minggu keempat.

Dengan adanya kegiatan rutin yang telah berjalan selama ini, maka kedepan akan

terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan sehingga pengadilan yang baik bisa dibangun

melalui persepsi positif masyarakat dan memperkuat independensi dan kebebasan hakim

yang senantiasa memperhatikan rasa keadilan masyarakat, adil, jujur, berpengetahuan

tinggi, cakap, rendah hati, berintegritas dan disiplin.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yakni

Pejabat Peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Istilah Pejabat membawa konsekwensi yang berat oleh karena kewenangan dan

tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat dan sikap tertentu

yaitu penegak hukum dan keadilan.

Pada era informasi yang semakin deras, maka Pengadilan Negeri Rembang juga

tidak mau ketinggalan dalam memperbaiki akses informasi masyarakat pada informasi

pengadilan, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan dan struktur organisasi dan

lainnya.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) pada Pengadilan Negeri

Rembang pada tahun 2013 yaitu :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan

untuk mencapai tujuan.
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2. Meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan instansi lain yang terkait

dalam bidang non Yudisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya

diri.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 2

strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas :

Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah

kegiatan serta menghindari dari segala yang menghambat dimasa lalu, serta

meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan

efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Rembang pada posisi yang

stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi efisiensi.

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang

paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan

skala operasional yang tidak mungkin lagi dipertahankan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan yang dirumuskan melalui

rencana Strategis Pengadilan Negeri Rembang kedepan dapat dirumuskan dalam beberapa

aspek yaitu

1. Sumber daya manusia.

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan administrasi.

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir

yang ada.

d. Penggunaan IT dengan dalam sistem pelaporan dan adminstrasi.

2. Sarana.

a. Pembangunan kantor sesuai dengan standar, prototype dan

representatif.

b. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.

c. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan

prasarana.

d. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana

kebutuhan.

e. Rehabilitasi 7 (tujuh) rumah dinas Hakim dan Panitera karena tidak

layak huni disebabkan oleh pelapukan air garam laut sehingga terjadi
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pelapukan pada tembok-tembok dan kayu yang sebagian besar sudah

rusak, sehingga perlu segera diperbaiki dalam tempo yang tidak lama.

3. Ketatalaksanaan.

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

secara optimal.

b. Melaksanakan program yang telah disusun dengan tetap berdasar

kepada ketentuan undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku.
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BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Negeri Rembang mempunyai Struktur Organisasi yang sesuai dengan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :

KMA/004/SK/II/1999, tertanggal 1 Pebruari 1999, tentang : “ Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri “
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A. KINERJA

NO SATKER ESELON JABATAN

1

2

3

4

Pengadilan Negeri

Rembang

III

IV

Pejabat

Struktural

Pejabat

Tehnis

- Ketua Pengadilan Negeri Rembang

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rbg

- Panitera/Sekretaris

- Wakil Panitera

- Wakil Sekretaris

- Panitera Muda

- Kepala Urusan

- Hakim

- Panitera Pengganti

- Jurusita

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Bahwa Standart Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Rembang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam aturan yang ada

seperti KUHAP, SEMA, Pola Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Mahkamah

Agung Republik Indonesia dan aturan-aturan lainnya, yang secara garis besar dapat

diuraikan sebagai berikut :
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TUGAS KETUA PENGADILAN NEGERI REMBANG

1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan

perkara dengan acara singkat dan cepat.

2. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan kepada Hakim

untuk disidangkan.

3. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada

Penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon

banding atau kasasi.

4. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara

pidana dengan acara singkat dan cepat dan menunjuk hakim untuk

menyidangkannya.

5. Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar

dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas

perkara.

6. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.

7. Mengkoordinir Administrasi Umum, meliputi :

Kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib persuratan dan tertib

perkantoran.

8. Mengkoordinir Kinerja Pelayanan Publik :.

Pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, pembinaan

dan pengembangan sumber daya manusia dan keagamaan,

pemeliharaan/perawatan inventaris, ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan

dan kerapian, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara, penanganan

pengaduan masyarakat.

9. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan Pengamat

(KIMWASMAT) secara periodik.

TUGAS WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI REMBANG

1. Mengkoordinir pengawasan intern.

2. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

3. Menandatangani surat penetapan, perpanjangan penahanan

4. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara dengan acara

singkat dan tindak perkara ringan, harus membagikannya kepada Hakim secara

merata.
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5. Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Rembang dalam pelaksanaan

tugas.

6. Mengkoordinir kegiatan olah raga.

TUGAS HAKIM

PERKARA PERDATA

1. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan

bermusyawarah dengan majelis untuk menetapkan hari sidang.

2. Terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara

melalui mediasi.

3. Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara

yang berlaku.

4. Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi atau

pemeriksaan setempat.

5. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan

menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

6. mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.

7. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan di

persidangan.

8. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi,

pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi.

9. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang

berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima

dari Mahkamah Agung.

PERKARA PIDANA

1. Menerima berkas pidana dari kepaniteraan pidana untuk dipelajari dan

memusyawarahkan dengan majelis guna menetapkan hari sidang.

2. Dalam hal terdakwa ditahan, menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan

penetapan penahanan lanjutan, menangguhkan penahanan atau merubah status

penahanannya.

3. Melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan ketentuan

hukum acara yang berlaku.

4. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan

menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
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6. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan.

7. Menandatangani putusan yang telah diucapkan di persidangan.

8. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi,

pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi.

9. Dalam hal terdakwanya anak-anak (peradilan anak)  menghubungi Bispa dan

orang tua terdakwa agar menghadiri persidangan.

10. Secara berkala ikut serta dalam forum pertemuan antar penegak hukum.

11. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang

berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima

dari Mahkamah Agung.

12. Hakim wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan.

BIDANG ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN

1. Membantu Ketua Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

mapun jangka panjang, pelaksanaan pengorganisasiannya.

2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan untuk mengamati

apakah tugas penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum

(sesuai dengan pengawasan bidang masing-masing) telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

TUGAS PANITERA/SEKRETARIS

Bidang Teknis Peradilan

1. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta,

buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-

surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

2. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

3. Menerima serta membuat daftar semua perkara, permohonan dan pendaftaran

badan hukum yang diterima di kepeniteraan.

4. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

5. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua

Pengadilan.

6. Melaksanakan, melaporkan dan bertanggung jawab penyitaan-penyitaan dan

eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.

7. Melakukan penunjukan Panitera Pengganti untuk mengikuti sidang.
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8. Melaksanakan panggilan-panggilan, menyampaikan surat-surat exploit atas

perintah Ketua Pengadilan.

9. Menunjuk Jurusita dan Jurusita Pengganti untuk menyampaikan surat

pemberitahuan dan panggilan kepada pihak yang berperkara.

10. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Bidang Administrasi Umum Peradilan

1. Mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Urusan.

2. Menyusun rencana kerja Panitera/Sekretaris  Pengadilan.

3. Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan

bawahan.

4. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan sesuai dengan

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengkoordinasikan

pengelolaan anggaran pembangunan.

5. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

6. Melakukan pengendalian administrasi umum dalam lingkungan pengadilan.

7. Menguasai bagian anggaran dan berkewajiban mengetahui semua penerimaan

dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN serta berkewajiban membuat

evaluasi dan pelaporan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

TUGAS WAKIL PANITERA

1. Membantu tugas Panitera/Sekretaris untuk secara langsung membina, meneliti

dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara.

2. Melaksanakan tugas Panitera/Sekretaris apabila Panitera/Sekretaris berhalangan.

3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

4. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

5. Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya memimpin Kepaniteraan.

6. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

TUGAS WAKIL SEKRETARIS

1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian,

keuangan dan umum dalam rangka memberikan pelayanan administrasi dalam

lingkungan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Membantu tugas Panitera Sekretaris dalam hal memimpin tugas pelaksanaan

kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Negeri.
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3. Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akutansi Keuangan (SAK) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAKBMN).

4. Memimpin pelaksanaan tugas sebagai Wakil Sekretaris.

5. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kesekretariatan.

6. Penilaian Prestasi kerja.

7. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan

8. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Atasan

TUGAS PANITERA MUDA PIDANA

1. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara pidana.

2. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.

3. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan

singkat tentang isinya.

4. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau

kuasanya serta Rumah Tahanan Negara jika terdakwa ditahan.

5. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

6. Bertanggung jawab atas keseluruhan penyelesaian tugas di kepaniteraan pidana.

TUGAS PANITERA MUDA PERDATA

1. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara perdata.

2. Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan tugas kepaniteraan perdata.

3. Menerima gugatan permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi

dan somasi.

4. Menerima panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk

Membayar (SKUM).

5. Menyerahkan surat gugatan permohonan, permohonan banding, kasasi,

peninjauan kembali, eksekusi dan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada

yang bersangkutan agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam

SKUM kepada kas Pengadilan.

6. Mencatat/mengisi buku induk keuangan dan buku keuangan biaya eksekusi.

TUGAS PANITERA MUDA HUKUM
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1. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,

menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik Pengadilan untuk

dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

3. Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan tugas kepaniteraan hukum.

4. Mengkoordinir kearsipan berkas perkara.

5. Mengkoordinir legalisasi Ekstra Yudicial.

6. Melayani, menerima, mengelola pengaduan masyarakat dalam rangka

pengawasan external dari masyarakat/public terhadap kinerja/pelayanan public

dengan menyiapkan meja pengaduan.

TUGAS PANITERA PENGGANTI

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

2. Membantu hakim dalam hal :

a. Membuat penetapan hari sidang.

b. Membuat berita acara persidangan.

c. Mengetik putusan.

3. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana/Perdata untuk mencatat perkara yang

sudah putus berikut amar putusannya.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah

selesai diminutasi.

TUGAS JURUSITA

1. Melakukan semua perintah yang diberikan Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan

Panitera.

2. Menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan

putusan Pengadilan.

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat

lokasi batas-batas tanah beserta surat-suratnya yang sah.

4. Membuat Berita Acara Penyitaan (BAP) dan salinan resminya diserahkan kepada

pihak yang berkepentingan.

TUGAS KEPALA URUSAN KEUANGAN

1. Mengkoordinir dan bertanggung jawab akan tugas Urusan Keuangan.

2. Membuat rencana belanja per-bulan.

3. Meneliti SPP dan SPM, SPT, PPH dan PPN.
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4. Menandatangani SPM.

5. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan aplikasi keuangan.

6. Menyimpan arsip-arsip surat yang berhubungan dengan urusan keuangan.

TUGAS KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

1. Mengkoordinir dan bertanggung jawab akan tugas urusan kepegawaian.

2. Mengkonsep daftar nominatif usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala.

3. Meneliti kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian.

4. Meneliti dan memeriksa daftar hadir/pulang pegawai.

5. Membuat bezetting dan DUK.

6. Membuat serta menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan urusan

kepegawaian.

TUGAS KEPALA URUSAN UMUM

a. Tata Persuratan :

1. Agenda Surat masuk dan surat keluar (pemakaian kartu kendali)

2. Pembuatan surat-surat keluar bidang umum.

3. Pendistribusian surat sesuai isi Disposisi

4. Penataan arsip Surat Masuk dan Surat keluar.

5. Ekspedisi Pengiriman Surat

b. Pengelolaan barang milik Negara :

1.   Pengelolaan aplikasi SIMAK BMN

2.   Pengelolaan aplikasi persediaan.

3.   Pengelolaan Alat Tulis Kantor

4. Penyusunan laporan BMN

c.  Perlengkapan perkantoran :

1.   Mengelola keperluan rumah tangga perkantoran.

2.   Pemeliharaan Inventaris Kantor dan Kendaraan Dinas.

d. Lain-lain :

1. Mempersiapkan tempat dan perlengkapan untuk acara kedinasaan.

2. Pengelolaan perpustakaan.

3.  Mengatur pelayanan tamu.

4.  Melakukan evaluasi pekerjaan khususndya di bidang umum.

A. Kepaniteraan Perdata

Dibagi menjadi beberapa meja yang terdiri dari :

a. Meja Pertama
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- Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding,

kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan

penafsiran biaya perkara, biaya eksekusi.

- Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga)

dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.

- Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat

atau pemohon.

b. K a s

- Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan biaya

eksekusi dari pihak calon  penggugat atau pihak pemohon berdasarkan

SKUM.

- Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi

dalam buku penerimaan uang.

- Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada pihak calon

penggugat atau calon pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas.

- Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada

bendaharawan perkara dan dibukukan dalam buku jurnal.

c. Meja kedua

- Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam

rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah sekurang-kurangnya

4 (empat) rangkap untuk keperluan masing-masing Hakim.

- Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya

sebanyak 2 (dua) rangkap.

- Menerima tindasan pertama SKUM dari calon

penggugat/pelawan/pemohon.

- Mendaftar/mencatat surat gugatan tau permohonan dalam register yang

bersangkutan serta pemberian nomor register pada surat gugatan atau

permohonan tersebut.

- Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah

diberi nomor register kepada penggugat/pemohon.

- Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus

dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang

berhubungan dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada Wakil
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Panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan/permohonan tersebut

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

- Mendaftar/mencatat putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung dalam semua buku register yang bersangkutan.

d. Meja Ketiga.

- Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan.

- Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada pihak yang

berkepentingan.

- Menerima memori/contra memori banding, memori/contra memori kasasi,

jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan akta-akta lainnya seperti

pengakuan hutang, hipotik, ikatan kredit, pendaftaran badan hukum/badan

usaha dan lain-lain.

- Pemberkasan perkara.

Selain meja-meja tersebut diatas, Kepaniteraan Perdata juga mengadakan buku-buku

register yang harus diisi yaitu :

- Register Induk Perkara Perdata Gugatan.

- Register Induk Perkara Perdata Permohonan

- Register Permohonan Banding

- Register Permohonan Kasasi

- Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

- Register Surat Kuasa Khusus

- Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak

- Register Penyitaan Barang Bergerak

- Register Somasi (Tegoran)

- Register Eksekusi/Fiat Eksekusi

- Register Perlawanan

B. Kepaniteraan Pidana

a Meja Pertama

- Menerima berkas perkara pidana dari petugas yang berwenang, lengkap

dengan surat dakwaan dan atau surat-surat yang berhubungan dengan

perkara tersebut.
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- Menerima perkara pidana biasa, singkat, cepat (ringan dan lalu lintas),

praperadilan, perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan

permohonan grasi.

- Mendaftarkan dan memberi nomor register dan mengirimkan kepada

Panitera.

- Menerima barang-barang bukti dan dicatat seteliti mungkin dalam buku

register barang bukti.

- Mencatat isi putusan Pengadilan Negeri dan mendaftarkan dalam buku

register perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dan cepat.

- Mencatat isi putusan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi dalam

semua buku register yang bersangkutan.

- Memberitahukan putusan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi

kepada yang bersangkutan.

- Memberikan kesempatan kepada terdakwa dan atau Penuntut Umum untuk

mempelajari berkas.

Meja Kedua

- Menyerahkan ketikan atau salinan putusan Pengadilan Tingkat

Pertama/Pengadilan Tingkat Banding/Mahkamah Agung kepada yang

berkepentingan.

- Menerima pernyataan perlawanan, naik banding, kasasi, peninjauan

kembali dan grasi.

- Menerima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra

memori kasasi, alasan peninjauan kembali.

- Menerima permohonan grasi/penangguhan pelaksanaan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding/ Mahkamah

Agung, permohonan peninjauan kembali.

- Membuat akte permohonan berpikir terdakwa.

- Membuat akte tidak mengajukan permintaan banding.

- Membuat akte tidak mengajukan memori kasasi.

- Pemberkasan.

Selain meja-meja tersebut diatas, Kepaniteraan Pidana juga mengadakan buku-buku

register yang harus diisi yaitu :

- Register Induk Perkara Pidana Biasa

- Register Induk Perkara Pidana Singkat
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- Regiter Perkara Pidana Cepat

- Register Perkara Lalu Lintas

- Register Penahanan

- Register Izin Penggeledahan

- Register Persetujuan Penggeledahan

- Register Izin Penyitaan

- Register Persetujuan Penyitaan

- Register Barang Bukti

- Register Permohonan Banding

- Register permohonan Kasasi

- Register Praperadilan

- Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

- Register Perkara Grasi/Remisi

C. Kepaniteraan Hukum

- Membuat Laporan Bulanan.

- Membuat Laporan Semesteran

- Membuat Laporan caturwulan

- Membuat Laporan Tahunan.

- Membuat Statistik Perkara.

- Membuat laporan pengaduan.

- Menyediakan meja pengaduan untuk melayani pengaduan dari Masyarakat

dalam rangka pengawasan external dari masyarakat/public.

- Melayani masyarakat dalam hal pelayanan surat keterangan tidak pernah

dipidana dan tidak pernah dicabut hak pilihnya.

- Melayani legalisasi Akta, Surat Kuasa, dokumen surat-surat lainnya yang

berkaitan dengan penyelesaian perkara maupun pelayanan public sesuai

dengan ketentuan perundangan maupun protap yang berlaku

- Mengkoordinir kearsipan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

- Mengisi Register Notaris/Notaris Pengganti/Wakil Notaris sementara

- Mengisi Register Penasehat Hukum (Advokat)

- Mengisi Register Penerimaan/Penolakan Warisan

- Mengisi Register Pendaftaran Badan Hukum

- Mengisi Register Notulen Rapat Badan Hukum

- Mengisi Register Pembubaran/Likuidasi Badan Hukum
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- Mengisi Register Kepailitan Badan Hukum

- Mengisi Register Kepailitan untuk orang yang berhutang

- Mengisi Register Pengaduan

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Nomor : 002/Sek/SK/I/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia, Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 001/Sek/SK/I/2010, tentang Penunjukan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia, Keputusan Kepala Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1/SK/BU-A/I/2010, tentang

Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung-RI dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnyta di seluruh Indonesia, Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009, tentang Standar Biaya Umum, Peraturan Menteri

Keuangan Republiki Indonesia, Nomor : 170/PMK.05/2010, tentang Penyelesaian Tagihan

Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja dan Undang-

undang, Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974,

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
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BAB  III

KEADAAN PERKARA

A. KEPANITERAAN PERDATA

Dalam tahun 2013, telah menyelesaikan tugas kepaniteraan sebagaimana

tercantum dalam lampiran laporan perkara.

Perkara Permohonan  :

-- Sisa tahun lalu : 04 perkara.

-- Masuk tahun ini : 123 perkara.

-- Putus tahun ini : 126 perkara.

-- Sisa tahun ini : 01 perkara.

NO SATKER
PERKARA  PERMOHONAN JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK PUTUS SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 04

REMBANG 123 126 01 10 15

Perkara Gugatan  :

-- Sisa tahun lalu : 08 perkara.

-- Masuk tahun ini : 21 perkara.

-- Putus tahun ini : 21 perkara.

-- Sisa tahun ini : 08 perkara.

NO SATKER
PERKARA  GUGATAN JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK PUTUS SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 08

REMBANG 21 21 08 10 15
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B. KEPANITERAAN PIDANA

Untuk tahun 2013, data Perkara Pidana Singkat, Perkara Pidana Biasa, Perkara

pidana Khusus, maupun perkara pidana Cepat/Lalu Lintas, kami lampirkan dalam laporan

ini sebagai berikut :

Perkara Pidana Singkat  :

-- Sisa tahun lalu : - perkara.

-- Masuk tahun ini : 14 perkara.

-- Putus tahun ini : 14 perkara.

-- Sisa tahun ini : - perkara.

NO SATKER
PERKARA  PIDANA SINGKAT JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK PUTUS SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 -

REMBANG 14 14 - 10 15

Perkara Pidana Biasa  :

-- Sisa tahun lalu : 18 perkara.

-- Masuk tahun ini : 80 perkara.

-- Putus tahun ini :      88 perkara.

-- Sisa tahun ini : 10 perkara.

NO SATKER
PERKARA  PIDANA BIASA JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK PUTUS SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 18

REMBANG 80 88 10 10 15

Perkara Pidana Khusus :

-- Sisa tahun lalu : - perkara.

-- Masuk tahun ini : 76 perkara.

-- Putus tahun ini :    65 perkara.

-- Sisa tahun ini :    11 perkara.
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NO SATKER
PERKARA  PIDANA KHUSUS JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK PUTUS SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 -

REMBANG 76 65 11 10 15

Pelanggaran Lalu Lintas  :

-- Sisa tahun lalu : - perkara.

-- Masuk tahun ini : 78392 perkara.

-- Putus tahun ini : 78392 perkara.

-- Sisa tahun ini : - perkara.

NO SATKER
PERKARA LALU LINTAS JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK PUTUS SISA

1 PENGADILAN NEGERI -

REMBANG 78392 78392 - 10 15

Perkara Tipiring  :

-- Sisa tahun lalu : - perkara.

-- Masuk tahun ini : 10 perkara.

-- Putus tahun ini : 10 perkara.

-- Sisa tahun ini : - perkara.

NO SATKER
PERKARA  TIPIRING JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK PUTUS SISA

1 PENGADILAN NEGERI 10 10 - 10 15

REMBANG

Lain – Lain

-- Ijin Penyitaan : 5 perkara.
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-- Persetujuan Penyitaan : 189 perkara.

-- Ijin Penggledahan : 1 perkara.

-- Persetujuan Penggledahan : 35 perkara.

C. KEPANITERAAN HUKUM

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI

PERMOHONAN :

NO SATKER
PERKARA  PERDATA JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK
MINUTASI

SELESAI
MINUTASI

SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 -

REMBANG 126 125 01 10 15

PERLAWANAN :

NO SATKER
PERKARA  PERDATA JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK
MINUTASI

SELESAI
MINUTASI

SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 2

REMBANG 1 3 - 10 15

GUGATAN :

NO SATKER
PERKARA  PERDATA JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK
MINUTASI

SELESAI
MINUTASI

SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 3

REMBANG 20 22 1 10 15

PIDANA  SINGKAT :

NO SATKER
PERKARA  PIDANA JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK
MINUTASI

SELESAI
MINUTASI

SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 -

REMBANG 14 14 - 10 15
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PIDANA  BIASA :

NO SATKER
PERKARA  PIDANA JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK
MINUTASI

SELESAI
MINUTASI

SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 6

REMBANG 88 94 - 10 15

PIDANA  KHUSUS :

NO SATKER
PERKARA  PIDANA JUMLAH

HAKIM

JUMLAH

P PMASUK
MINUTASI

SELESAI
MINUTASI

SISA

1 PENGADILAN NEGERI SISA TAHUN 2012 -

REMBANG 65 65 - 10 15

Untuk tahun 2013.

-- Pendaftaran Notaris/Advokat : 7 orang.

-- Pendaftaran Surat kuasa                                    : 75 Surat kuasa

-- Pendaftaran Akta Notaris CV : 81 CV

-- Pendaftaran Badan Hukum Non Komersial : 06 Non Komesial.

-- Pendaftaran akta notaris Usaha dagang : 01 UD

-- Pendaftaran Pembubaran/Likwidasi : 02     (CV)

-- Pendaftaran Kepailitan orang berhutang : -

-- Pendaftaran Notulen Rapat Badan Hukum      : -

-- legalisasi surat-surat                                          : 91 surat
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BAB  IV

PENGAWASAN INTERNAL

A.  KETUA PENGADILAN NEGERI REMBANG

Melakukan pengawasan internal mengenai :

1. Ketepatan waktu memulai persidangan.

2. Minutasi harus selesai pada waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan

banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.

3. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan.

4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan

dalam pengumuman lelang.

5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan

Panitera Pengganti.

6. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua, Hakim seluruh Pejabat

Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.

B. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI REMBANG

Melakukan pengawasan internal mengenai :

1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis

administrasi dan moralitas.

2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus menerus.

3. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera

Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.

5. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

7. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.

C. HAKIM

1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara

perdata/pidana, administrasi umum dan eksekusi yang ditugaskan Ketua

Pengadilan.

2. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana, Hakim yang ditugaskan sebagai

KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga

Pemasyarakatan.
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Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 071/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dibentuklah Tim Pengawasan terhadap

Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim

dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Rembang.

Disamping pengawasan sebagaimana uraian diatas, pengawasan dilakukan oleh

atasan langsung atau disebut juga dengan pengawasan melekat yaitu pengawasan atasan

terhadap bawahannya yang menjadi tanggung jawabnya, hasil pengawasan ini nantinya akan

dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3).
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BAB  V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang teknis yudicial, maka

Kantor Pengadilan Negeri Rembang memiliki program kerja tahun 2013 yaitu

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para hakim dan pejabat fungsional, dengan

mengadakan kegiatan yaitu :

a. Mengikutsertakan Hakim, Panitera, Jurusita dalam setiap pelatihan teknis

yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah.

b. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang

sedang berkembang.

c. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat  dari Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para

hakim dan panitera.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut tersebut diharapkan terciptanya tenaga

teknis yudicial yang profesional dalam menjalankan tugas, sehingga peningkatan pelayanan

di bidang hukum, peradilan dan pelayanan publik yang prima dapat terwujud.

2. Sumber Daya Manusia Nonteknis Yudisial.

Untuk menciptakan administrasi umum peradilan yang tertib, maka upaya

peningkatan sumber daya manusia non teknis yudicial sangatlah penting, sehingga salah

satu program kerja Pengadilan Negeri Rembang adalah meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan aparatur pengadilan khususnya dibidang non teknis yudicial dengan kegiatan

yaitu :

d. Mengikutsertakan pegawai, pejabat struktural untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung/Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah, tentang Pelatihan pengadaan barang dan jasa,

Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi seta Sistem Informasi Manajemen

dan Akuntansi Barang Milik Negara, Pelatihan Perpajakan dsb.

Apabila melihat jumlah tehnis yudicial dan non teknis yudicial di Pengadilan

Negeri Rembang, maka perlu adanya penambahan pegawai yang bisa ditempatkan baik di
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bagian teknis yudicial dan non teknis yudicial, karena jumlah pegawai secara keseluruhan

sangatlah kurang.

3. Promosi dan Mutasi.

Mengiventarisasi pejabat Pengadilan Negeri Rembang yang melaksanakan tugas

dengan baik untuk diusulkan mutasi/promosi telah dilakukan di tahun 2013.

4. Pengisian Jabatan.

Untuk jabatan fungsional Pengadilan Negeri Rembang sampai saat ini telah terisi

semua sedangkan untuk jabatan Struktural Kaur Umum masih Ymt.

Data Pegawai untuk tahun 2013, berjumlah :

-- Pegawai Golongan IV : 02 orang.

-- Pegawai Golongan III : 28 orang.

-- Pegawai Golongan II : 09 orang.

-- Pegawai Golongan I : 0l orang.

Data Tehnis Peradilan :

-- Hakim : 10 orang.

-- Panitera/Sekretaris : 1 orang.

-- Wakil Panitera : 1 orang.

-- Wakil Sekretaris : 1 orang.

-- Panitera Muda Pidana merangkap PP : 1 orang.

-- Panitera Muda Perdata merangkap PP : 1 orang.

-- Panitera Muda Hukum merangkap PP : 1 orang.

-- Kepala Urusan Kepegawaian : 1 orang.

-- Kepala Urusan Keuangan : 1 orang.

-- Kepala Urusan Umum : - orang.

-- Panitera Pengganti : 10 orang.

-- Jurusita : 01 orang.

-- Jurusita Pengganti : 02 orang.

-- Calon Hakim : - orang.

-- Calon Pegawai Negeri Sipil : - orang.

Hakim dan Pegawai :

-- Mutasi Hakim :      05       orang

-- Mutasi Pegawai :      01       orang

-- Kenaikan Pangkat : 06 orang.

-- Kenaikan Berkala : 25 orang.



33

Data Notaris dan Pengacara :

-- Notaris : 7 orang.

-- Pengacara : 4 orang.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung.

A. Pengadaan

Saat ini di Pengadilan Negeri Rembang apabila dilihat dari bangunan fisik sudah

baik, dan saat ini Pengadilan Negeri Rembang untuk Gedung Kantor sudah prototype.

Dimana Pengadilan Negeri Rembang pada tahun 2013 ada anggaran untuk

perbaikan gedung lanjutan yang disesuaikan dengan prototype dari Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Bahwa kekurangannya terletak pada Rumah-rumah Dinas Ketua dan Para Hakim

serta Panitera yang sangat mengharapkan perbaikan / Rehab dengan segera mengingat

kondisi bangunan yang tidak layak huni.

B. Pemeliharaan

Dengan adanya sarana dan prasarana gedung yang baik tersebut maka perlu untuk

menambah anggaran pada biaya pemeliharaan dan perawatan gedung sehingga terwujud

sarana dan prasarana gedung yang lebih baik dari saat ini.

Untuk menunjang sarana dan prasarana gedung di Kantor Pengadilan Negeri

Rembang sangat dibutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan perawatan maupun

perbaikannya agar sarana dan prasarana gedung tersebut tetap terjaga dan terawat dengan

baik, selama ini untuk biaya perawatan yang ada dalam daftar isian penggunaan anggaran

(DIPA) masih kurang dan masih minim mengingat gedung di Pengadilan Negeri Rembang

ada 3 (tiga) buah.

C. Penghapusan

Untuk penghapusan sarana dan prasaran gedung Pengadilan Negeri Rembang

sampai saat ini belum pernah melakukan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

Sarana dan Prasarana fasilitas gedung Kantor Pengadilan Negeri Rembang saat ini

yang sudah tersedia secara umum masih  memenuhi strandart, untuk sarana kendaraan

memiliki 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) yaitu 2 (dua) unit merk Toyota Innova dan
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l(satu) toyota Vios (dipinjami PEMDA Rembang) ,Unit 8 (delapan) unit sepeda motor merk

Suzuki ( 2 unit dalam keadaan rusak berat) dan merk Honda (6 unit dalam keadaan baik) hal

tersebut tentunya sangat menunjang kelancaran tugas-tugas operasional kantor.

Selama ini Kantor Pengadilan Negeri Rembang telah melakukan pengelolaan dan

inventarisasi barang milik negara dengan kegiatan menginventarisasi barang secara berkala

dan memberikan register dan pelabelan terhadap fisik barang secara sistematis sehingga

terpeliharanya barang inventaris pada Kantor Pengadilan Negeri Rembang dapat terwujud.

A. Pengadaan

- Lap Top : 4 Buah

- Printer (peralatan Personal :    3 buah

komputer )

- CCTV : 3 Buah

- Camera Digital : 1 Buah

- AC  Split : 3 Buah

- Portable A.C (alat pendingin) : 2 Buah

- Pembangunan gedung prototype : 1 paket

Jumlah : 17 Buah

B. Pemeliharaan :

Untuk menunjang sarana dan prasarana di Kantor Pengadilan Negeri Rembang

sangat dibutuhkan biaya untuk perawatan dan perbaikan agar barang-barang inventaris tetap

terjaga dan terawat dengan baik, selama ini untuk biaya perawatan yang ada dalam Daftar

Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) masih kurang dan tidak adanya biaya pengganti

pembelian barang inventaris yang telah rusak, juga untuk biaya perawatan gedung kantor

masih minim mengingat gedung di Pengadilan Negeri Rembang ada 3 buah .

a. Inventaris Gedung dan Rumah Dinas :

-- Gedung : 3 buah.

-- Rumah Dinas Type E : - buah.

D : - buah.

C : 7 buah.

B : - buah.

Jumlah : 10 buah.

b. Luas Inventaris Tanah :
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-- Kantor : 4 455 M2.

-- Rumah Dinas : 1 978 M2.

-- Pertanian : - M2.

Jumlah : 6 433 M2.

Pengusulan dan Penghapusan :

a. Penghapusan Barang-Barang yang sudah rusak :

-- Sepeda angin : 6 buah.

-- Sepeda motor : 1 buah.

-- Meja kayu : 22 buah.

-- Kursi kayu :      105 buah.

-- Almari kayu : 4 buah.

-- Sice : 5 buah.

-- Jam dinding : 9 buah.

-- Kipas angin : 8 buah.

-- Tape recorder : 2 buah.

-- Pompa air : 3 buah.

-- Telephone : 1 buah.

-- Mesin ketik : 8 buah.

-- Mesin hitung : 2 buah.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi :

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisai, Pengadilan Negeri Rembang

telah memanfaatkan Teknologi Informasi, baik untuk menunjang operasional persidangan

secara umum dan sarana informasi public dalam rangka transparansi peradilan maupun

sebagai sarana penunjang layanan lainnya.

Untuk melaksanakan upaya tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri

Rembang menetapdkan Surat Keputusan Nomor : 12-U30/718/KP.07.01/V/2013 tertanggal

20 Mei 2013, tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

a. Perangkat keras.

Pengadilan Negeri Rembang untuk pengelolaan teknologi telah tersedia ;

- sebuah TV LCD, berserta CPU dan keyboardnya.
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- meja informasi masih menjadi satu dengan meja piket mengingat belum

tersedianya ruangannya.

b.  Perangkat lunaknya :

- Pengelolaan website resmi Kantor Pengadilan Negeri Rembang sebagai

sarana informasi public.

- Mengaplikasikan beberapa software/aplikasi/program yang berguna untuk

menunjang kinerja sehari-hari baik dibidang kesekretariatan dan

kepaniteraan.

- melakukan pemeliharaan terhadap Software/Aplikasi/Program secara berkala

termasuk perbaikan-perbaikan : Update Software, Scan anti virus, install dll.

Pengadilan Negeri Rembang dalam membuat laporan sudah menggunakan

Teknologi informatika diantaranya adalah pengiriman laporan SIMAK-BMN, SAKPA

RKAKL, KOMDANAS sedangkan untuk pelaporan perkara menggunakan CTS dan

Direktori putusan.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara Umum pelaksanaan anggaran (DIPA) sudah sesuai dengan petunjuk

operasional dan sudah membuat rencana pengusulan secara skala prioritas dan juga sudah

membuat pendistribusian alokasi  anggaran secara seimbang berdasarkan kebutuhan.

1. Belanja Pegawai

- Pagu : 3.626.887.000,-

- Realisasi : 3.395.591.880,-

- Sisa : 231.295.120,-

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI REMBANG 2013

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 Pengadilan Negeri

Rembang

Rp.

3.626.887.000,-

Rp.

3.395.591.880,-
Rp. 231.295.120

DIPA No.

005.0l.2.097865/2013

2. Belanja Barang DIPA 0l (BUA)

- Pagu :  Rp. 491.187.000,

- Realisasi :  Rp. 478.205.495

- Sisa :  Rp. 12.981.505.
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DIPA 03 (Badilum) :

- Pagu :  Rp. 30.500.000,

- Realisasi :  Rp. 28.623.200

- Sisa :  Rp. 1.876.800.

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI REMBANG 2013

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 Pengadilan

Negeri

Rembang

Rp.

491.187.000
Rp.

478.205.495

Rp.

12.981.505.

.

DIPA No.

005.01.2.097865/2013

2 Pengadilan

Negeri

Rembang

Rp.

30.500.000

Rp.

28.623.200

Rp.

1.876.800.

DIPA No.

005.03.2099106/2013

3. Belanja Modal

- Pagu : Rp. 1.375.000.000,-

- Realisasi : Rp. 1.182.826.000,-

- Sisa : Rp.     192.174.000,-

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 Pengadilan Negeri

Rembang Rp. 1.375.000.000. Rp. 1.182.826.000 Rp. 192.174.000,-

DIPA No.

005.01.2.097865/2013

Pengadaan Barang dan Jasa :

- -- Lap Top :    4  Buah

- Printer (peralatan Personal :    3 buah

komputer )

- CCTV :    3  Buah

- Camera Digital :    1  Buah

- AC  Split :    3  Buah

- Portable A.C (alat pendingin) :    2  Buah

- Pembangunan gedung prototype :    1 paket

Pemeliharaan :
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Untuk menunjang sarana dan prasarana di Kantor Pengadilan Negeri Rembang

sangat dibutuhkan biaya untuk perawatan dan perbaikan agar barang-barang inventaris tetap

terjaga dan terawat dengan baik, selama ini untuk biaya perawatan yang ada dalam Daftar

Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) masih kurang dan tidak adanya biaya pengganti

pembelian barang inventaris yang telah rusak, juga untuk biaya perawatan gedung kantor

sangatlah minim mengingat gedung di Pengadilan Negeri Rembang ada 3 buah .

a. Inventaris Gedung dan Rumah Dinas :

-- Gedung : 3 buah.

-- Rumah Dinas Type E : - buah.

D : - buah.

C : 7 buah.

B : - buah.

Jumlah : 10 buah.

b. Luas Inventaris Tanah :

-- Kantor : 4 455 M2.

-- Rumah Dinas : 1 978 M2.

-- Pertanian : - M2.

Jumlah : 6 433 M2.

Pengusulan dan Penghapusan :

b. Penghapusan Barang-Barang yang sudah rusak :

-- Sepeda angin : 6 buah.

-- Sepeda motor : 1 buah.

-- Meja kayu : 22 buah.

-- Kursi kayu :      105 buah.

-- Almari kayu : 4 buah.

-- Sice : 5 buah.

-- Jam dinding : 9 buah.

-- Kipas angin : 8 buah.

-- Tape recorder : 2 buah.

-- Pompa air : 3 buah.

-- Telephone : 1 buah.
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-- Mesin ketik : 8 buah.

-- Mesin hitung : 2 buah.

b. Pengusulan Barang-Barang :

-- Sice : 3 set

-- Komputer : 5 buah.

-- Printer : 5      buah.

-- Laptop : 5 buah.

-- Scaner : 2 buah

-- Set Sound System : 1 buah.

-- kamera Digital : 1 buah.

-- Handycam : 1 buah.

-- Mesin Absensi (Finger Scan) : 1 buah,

-- Intercom Unit : 2 buah.

-- Jam dinding : 15 buah.

-- Alamari kayu : 5 buah.

-- Rak kayu : 2 buah , untuk perpustakaan

-- Kipas angin : 8 buah, untuk ruang sidang

-- Meja kayu : 50 buah.

-- Kursi kayu : 50 buah.

-- Rak besi : 4 buah untuk arsip perkara

-- AC Split : 5 buah.

-- Facsmile : 1 inst

-- Genset : 1       buah

-- CCTV : 1       set, untuk seluruh ruangan kantor.

-- Pengaman langit-langit ruang tahanan

: 3 ruang tahanan

Sarana Persidangan :

-- Kursi sidang Hakim : 9 buah.

-- Kursi sidang Panitera : 3 buah.

-- Kursi sidang Jaksa PU : 9 buah.

-- Kursi Penasehat Hukum : 9 buah.

-- Bangku panjang : 15 buah, sarana sidang tsb

digunakan untuk 3 (tiga) ruang sidang
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D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Administrasi Perkara :

Administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Rembang memiliki

program/kebijakan yaitu mengefektifkan pola pembinaan dan pelaksanaan tugas

administrasi di bidang perkara, pengisian buku register sesuai dengan petunjuk,

pengelolaan perkara yang melakukan upaya hukum, pengisian buku jurnal

keuangan dan buku induk keuangan perkara telah sesuai dengan ketentuan dan

pengawasan administrasi perkara.

Hasil yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut adalah terciptanya pola

pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai petunjuk, terpeliharanya

kelancaran persidangan, terlaksananya efektifitas pengisian buku register dengan

tertib dan tepat waktu, memastikan berkas perkara yang dimohon upaya hukum

telah lengkap dan benar, sehingga tercipta tertib administrasi peradilan.

Adapun matrik situasi perkara dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Matriks Pengadilan Negeri Rembang

No Bulan
Perkara Sumber Daya Manusia KET.

Sisa Masuk Putus Hakim PP JS

Jumlah Kinerja Jumlah Kinerja Jumlah Kinerja1 Januari 30 40 39 09 13 032 Februari 31 42 36 09 13 033 Maret 37 43 45 09 14 034 April 35 53 52 09 14 035 Mei 36 14 28 09 14 036 Juni 22 12 14 08 14 037 Juli 20 27 18 08 14 038 Agustus 29 14 11 08 14 039 September 32 14 24 06 15 0310 Oktober 22 23 18 06 15 0311 November 27 16 10 10 15 0312 Desember 33 16 19 10 15 03
Total 354 314 314 101 171 36
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Matriks Upaya Hukum Pengadilan Negeri Rembang

Matriks Upaya Hukum Pengadilan Negeri Rembang

Bulan
Perkara

Putus
Banding Kasasi PK KeteranganJanuari 39 1 - -Februari 36 3 1 -Maret 45 1 2 -April 52 3 2 1Mei 28 4 - 1Juni 14 3 1 -Juli 18 1 - -Agustus 11 - 1 -September 24 - 1 -Oktober 18 - - -November 10 l 1 -Desember 19 l - -

Jenis Perkara/Klasifikasi Putus Kasasi PK KeteranganPidana Ringan - - -Pidana Umum 88 2 2Pidana Khusus 65 3 -Perdata Umum 147 4 -Perdata Khusus - - -Jumlah 314 9 2
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2. Administrasi Umum :

Administrasi umum di Pengadilan Negeri Rembang telah berjalan dengan

baik, hal tersebut terlihat dari laporan-laporan, baik laporan bulanan, triwulan,

semester dan laporan tahunan, yang telah dibuat tepat waktu oleh urusan umum,

keuangan dan kepegawaian. Semua permintaan laporan yang diminta baik dari

Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selalu terpenuhi, hal

tersebut bisa diartikan kesiapan administrasi umum Pengadilan Negeri Rembang

telah berjalan dengan baik dan tertib.

Dalam tahun 2013, Urusan Umum telah menerima surat masuk sebanyak 929

pucuk surat dan surat keluar sebanyak 883 pucuk surat, serta menerima buku

perpustakaan sebanyak 66 buah, terdiri dari 26 judul, sehingga jumlah buku

perpustakaan sebanyak 9579 buku, 2599 judul.
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BAB  VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bahwa sudah semaksimal mungkin semua Pegawai berusaha melaksanakan tugas

sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun peraturan-peraturan yang ada pada Jajaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia agar terlaksananya tujuan serta menciptakan

lingkungan kerja yang tertib dan bersih.

Pengadilan Negeri Rembang juga terus berusaha meningkatkan kerja dan terus

berbenah diri dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat/instansi lain yang

membutuhkan pelayanan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

a. Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja

yang telah ditetapkan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang

ditetapkan.

b. Meskipun tugas administrasi peradilan dan administrasi umum di Pengadilan

Negeri Rembang sudah berjalan dengan baik dan tertib, namun secaras rutin

pembinaan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.

c. Dengan anggaran yang tersedia di Pengadilan Negeri Rembang pelaksanaan

realisasi anggarannya lebih dioptimalkan sebagai upaya peningkatan produktifitas

kerja.

d. Demi kelancaran tugas administrasi Pengadilan Negeri Rembang perlu diadakan

peningkatan dana yang memadai, juga perlunya penambahan tenaga administrasi

baik teknis maupun non teknis.
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BAB VII

P E N U T U P :

Demikian yang dapat kami laporkan tentang situasi dan kondisi Kantor Pengadilan

Negeri Rembang, serta pelaksanaan tugas dan aktifitas kerja dalam kurun waktu satu tahun

dan apabila dalam laporan ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam laporan ini,

kami akan segera memperbaiki dan mohon diberi pengarahan serta petunjuk yang lebih

jelas.


