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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

Tahun 2019. Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas 

kinerja dalam kerangka (Goodgovernance) di lingkungan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia sebagai lembaga yang mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat 

konstitusi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media 

pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam memenuhi harapan 

publik. Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Negeri Rembang Kelas II telah melalui 

dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan 

hambatan yang kami hadapi. Untuk itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) ini segenap capaian kinerja kami sajikan secara lebih rinci yang mencakup 

keberhasilan maupun hambatan selama periode Tahun 2019 dalam upaya mencapai visi 

dan misi Pengadilan Negeri Rembang Kelas II yang tertuang dalam Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Tahun 2015-2019. Kami menyadari bahwa 

kredibilitas Pengadilan Negeri Rembang Kelas II sebagai Pengadilan Negeri yang telah 

meraih ISO 2001:2008 dan juga mendapat predikat A “Excellent” dari Tim Akreditasi 

Penjaminan Mutu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang 

tidak hanya ditentukan dari pencapaian-pencapaian yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini namun kami akan terus berbenah untuk dapat 

mencapai kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diharapkan. 

Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana 

Pengadilan Negeri Rembang Kelas II terus berkomitmen agar senantiasa melakukan 

upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran Pengadilan Negeri 

Rembang Kelas II di masa yang akan datang. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Tahun 2019 ini dapat 

memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II.  

 

              Rembang, 24 Januari 2020 

            Ketua Pengadilan Negeri Rembang 
 

 
                                     

 
            

                                                                                            

                     TIWIK, SH. MHum. 

             NIP. 19710728 199403 2 002. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG  

Pengadilan Negeri Rembang merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang 

bertugas mengadili perkara tingkat pertama dan berkedudukan di kota Rembang 

Propinsi Jawa Tengah. Sebagai kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI, 

Pengadilan Negeri Rembang di bawah wilayah hukum Propinsi Jawa Tengah. 

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rembang sebagai salah satu kekuasaan 

Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Rembang 

dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan 

efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. 

Pengadilan Negeri Rembang memandang perlu untuk menyampaikan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi 

pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di 

lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.  

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban 

Pengadilan Negeri Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 

tahun 2019 untuk mencapai visi dan misinya. 
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Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun 

sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 

2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

Tugas Pengadilan Negeri Rembang menurut Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut :  

1.  Pengadilan Negeri Rembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di 

tingkat pertama.  

2.  Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang 

hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.  

3.  Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan 

undang-undang.  

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kabupaten Rembang, 

Pengadilan Negeri Rembang mempunyai fungsi diantaranya : 

1.  Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.  

2.  Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, 

menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.  

3.  Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya.  

4.  Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.  
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5.  Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, 

kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung 

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 

Pada Tahun 2019, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan 

Negeri Rembang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pada 

numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah. Bagan 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rembang sebagai berikut :  

 

GAMBAR 1 

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI REMBANG 
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Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan adalah sebagai berikut : 

1. KETUA PENGADILAN sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, 

yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, 

para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, 

masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah 

eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan 

kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung, menerima 

laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris 

dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung, meminta keterangan 

tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan 

petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu 

perkara Banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin 

untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan 

Banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara tingkat pertama yang 

dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan 

hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan 

membuat/menyusun  legal  data  tentang  putusan perkara-perkara yang penting 

di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank. 

2.   WAKIL KETUA  PENGADILAN  adalah melaksanakan tugas Ketua apabila 

Ketua berhalangan dan melaksanakan  tugas yang didelegasikan oleh Ketua 

kepadanya.  

3. HAKIM adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili 

berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri 

melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan 

saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita 

acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam 

musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan 

dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, 

perdata dan pidana tertentu yang  ditugaskan  kepadanya  dan  melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan 
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Negeri yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang 

diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. 

4.   PANITERA adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di 

bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang 

berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan 

Negeri Rembang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 

dalam pemberian dukungan di bidang teknis 

b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata 

c) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana 

d) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus 

e) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, 

dan transparansi perkara 

f) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan 

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan 

g) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan 

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Rembang. 

5. SEKRETARIS adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan 

di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana 

dan prasarana. Secara rinci tugas  dan  fungsi  Sekretaris  Pengadilan Negeri 

Rembang  dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran  

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian 

c. Pelaksanaan urusan keuangan 

d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana 

e. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan statistik  
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f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan 

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di 

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri. 

6. KEPALA SUB BAGIAN ORTALA DAN KEPEGAWAIAN adalah bertugas  

membantu  Sekretaris  dalam melaksanakan  urusanan  kepegawaian, organisasi 

dan tatalaksana. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Kepegawaian dan 

Organisasi Tata Laksana Pengadilan Negeri Rembang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan 

organisasi dan tatalaksana. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan 

pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan 

mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran 

Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan BPJS dan 

disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian. 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi 

organisasi dan tata laksana 

7.   KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN adalah bertugas 

membantu Sekretaris dalam melaksanakan  urusan  surat  menyurat,  arsip, 

perlengkapan, rumah tangga,  keamanan, keprotokolan, perpustakaan, 

pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan 

laporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Keuangan 

Pengadilan Negeri Rembang  dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pencapaian Realisasi Anggaran dan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) 

b. Pengelolaan surat menyurat tepat waktu 

c. Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian terhadap inventaris 

Barang Milik Negara 
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8.   KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN PELAPORAN adalah bertugas membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan  urusan  perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan. Secara 

rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan Pengadilan Negeri Rembang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Laporan Kinerja Keuangan 

b. Pelaksanaan Pengelolaan IT 

9. PANITERA MUDA PERDATA adalah bertugas membantu Panitera dalam 

melaksanakan adminitrasi perkara dibidang perdata. Secara rinci tugas dan 

fungsi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Rembang  dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara serta 

Proses penanganan penerimaan dan pemberkasan perkara tepat waktu 

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 

gugatan dan permohonan 

c. Pelaksanaan registrasi perkara 

d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan 

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri 

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis 

Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri 

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi 

h. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan serta Proses pengiriman berkas 

perkara upaya hukum tepat waktu 
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i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan Pemutakhiran akses 

informasi perkara 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

10.  PANITERA MUDA PIDANA adalah bertugas membantu Panitera dalam 

melaksanakan adminitrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan 

fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rembang  dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara serta 

Proses penanganan penerimaan dan pemberkasan perkara tepat waktu 

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 

pidana 

c. Pelaksanaan registrasi perkara 

d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana 

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri 

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis 

Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri 

g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan 

penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan 

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi 



12 | L K j I P  T a h u n  2 0 1 9  
 

i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan 

j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum 

l. Proses pengiriman berkas perkara upaya hukum tepat waktu serta 

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan 

m. Pemutakhiran akses informasi perkara 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

11.   PANITERA MUDA HUKUM adalah bertugas membantu Panitera dalam 

melaksanakan adminitrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas 

dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rembang  dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara 

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara 

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara dan 

Penyelesaian laporan perkara tepat waktu 

d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara 

e. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 

berkaitan dengan transparansi perkara 

f. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat 

g. Penyelesaian laporan Posbakum 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

12.   PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan 

mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan dalam hal : membuat 
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penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan atau 

penetapan gugatan/permohonan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis 

penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar 

putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau 

Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi. 

13. JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI mempunyai tugas membantu 

panitera sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti. Secara rinci tugas dan fungsi 

Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, tegoran, protes-

protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

b. Melakukan Pemanggilan relaas dan selanjutnya mengisi relaas di aplikasi 

SIPP 

c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan 

teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya 

yang sah apabila menyita tanah 

d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila 

terjadi penyitaan sebidang tanah ( PP 10/1961 jo pasal 198 – 199 HIR ) 

e. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 

 

C. ISU STRATEGI   

  Pengadilan Negeri Rembang sebagai Pengadilan tingkat pertama dan kawal 

depan (voor-post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 14 kecamatan memiliki 

peran yang sangat penting. Peran strategis Pengadilan Negeri Rembang sebagai 

pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di 

wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan 

mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan 

pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila 

diminta, hingga peran melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di 
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pengadilan tingkat pertama dan menjaga supaya peradilan di wilayah hukumnya 

dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya.  

  Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Rembang  

masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk 

meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan 

sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di 

Pengadilan Negeri Rembang  adalah : 

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya 

dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian 

perkara. Setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan 

perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang 

lebih dari 5 (lima) bulan. 

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen 

aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan 

peradilan umumnya. 

3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan 

Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat 

banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan 

peninjauan kembali. 

4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, 

hingga eksekusi putusan, dalam  prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya 

berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), 

akuntabel dan transparan. 

5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos 

kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, 

pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal 

peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, 

responsibility, transparanty, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam 

dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan. 
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6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak 

masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya 

regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas 

pelapor pengaduan. 

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang 

membutuhkan penambahan dan pembaruan. 

D.  SISTEMATIKA PENYAJIAN  

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic 

Issued) yang sedang dihadapi organisasi 

Bab II  Perencanaan Kinerja 

 Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan.  

Bab III  Akuntabilitas Kinerja  

 a.  Capaian Kinerja Organisasi  

 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kierja sebagai berikut :  

 1.  Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 2.  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

 3.  Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi  

 4.  Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada) 
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 5.  Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan 

 6.   Analisis atas efisiensi penggunan sumber daya 

 7.  Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.  

b.  Realisasi Anggaran  

 Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.  

Bab IV  Penutup  

  Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 | L K j I P  T a h u n  2 0 1 9  
 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 
 
 
 

 A.  RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu 

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam 

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan 

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat 

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi 

dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai parameter untuk 

menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa 

hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga 

mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi 

tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai merupakan suatu yang mutlak demi 

maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada 

masyarakat pencari keadilan. 

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas tentunya harus 

dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam 

menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan 

prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang 

sekarang ini masih terbatas.  

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan 

tugas pokok Pengadilan Negeri Rembang Kelas II adalah terus tersusun dan terprogram 

setiap rencana dalam satu bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dengan berbasis kinerja 

yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang 

akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang 

strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.  
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Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses 

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 

sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa 

perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu 

perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan 

dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit/organisasi/instansi hingga di daerah sebagai 

berikut:  

Tahapan persiapan rencana :  

1.  Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan 

masalah, merumuskan alternatif kebijakan dan menetapkan kebijakan.  

2.  Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu 

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, 

memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, 

menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, 

sasaran dan anggaran.  

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 (empat) 

strategi yaitu :  

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan 

pihak lain dan transparan.  

2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.  

3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari 

keadilan.  

4. Mewujudkan profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Rembang Kelas II.  

  Rencana Strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal 

dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi :  

1.  Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan khususnya yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi  

 a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya 

telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang 
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korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, 

solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.  

b.  Rencana Strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, 

perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang 

langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada 

peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan.  

c.  Pengadilan, Transparansi dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan 

kerahasiaan jika diperlukan.  

d.  Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur 

program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat 

dicapai dengan target secara maksimal.  

2.  Rencana Strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam 

konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.  

  Pengadilan Negeri Rembang Kelas II berusaha untuk memprioritaskan 

pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu 

Pengadilan Negeri Rembang Klas II akan memobilisasi dan menggunakan secara 

efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin 

mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.  

1.  Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

Visi Pengadilan Negeri Rembang Kelas II mengacu pada visi Mahkamah 

Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu 

 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI REMBANG 

YANG BERSIH DAN BERMARTABAT 

MENUJU PERADILAN YANG AGUNG” 

 

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Rembang Kelas 

II menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian dan profesionalisme 
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2.   Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

4.   Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Rembang Kelas 

II 

2.  Tujuan dan Sasaran Strategis  

  Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima ) tahun. Adapun Tujuan yang akan dicapai 

kantor Pengadilan Negeri Rembang Kelas II adalah :  

 1.  Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel  

 2.  Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara  

3.  Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan  

4.    Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

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

dicapai/dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, 

triwulan atau bulanan. adapun sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri 

Rembang Kelas II adalah:  

1.  Peningkatan sisa perkara yang diselesaikan  

2.  Peningkatan perkara yang diselesaikan tepat waktu  

3.  Peningkatan penurunan sisa perkara  

4.  Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum  

5.  Peningkatan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi  

6.  Peningkatan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan  

7.  Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

8.  Peningkatan perkara yang diselesailan dengan mediasi  

9. Peningkatan berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat waktu 

10.  Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan  

11.  Peningkatan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 

12. Peningkatan pencari keadilan golangan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum  

13. Peningkatan penyelesaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 
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B.  PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK  

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

  Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama 

dengan digambarkan sebagai berikut : 

No. KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR 

KINERJA 

PENJELASAN PENANGGUNG 

JAWAB 

SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase   sisa   

perkara   yang 

diselesaikan:   

- Perdata   

- Pidana   

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan 

        Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan  x 
100% 

 

Catatan :  
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  b. Persentase 

perkara : 

- Perdata 

- Pidana 

Yang diselesaikan 

tepat waktu 

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 

100% 
                    Jumlah perkara yang ada 

Catatan : 

1. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan 

dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal 

tahun dan perkara yang masuk) 

2.  Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang 

diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara 

tahun sebelumnya 

3.   Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang 

diselesaikan tahun berjalan 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  c. Persentase 

penurunan sisa 

perkara 

- Perdata 

- Pidana 

  Tn.1-Tn     x  100% 

                                  Tn.1      

Tn : Sisa perkara tahun berjalan 

Tn.1 : Sisa perkara tahun sebelumnya 

Catatan : 

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus tahun 

sebelumnya 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  d. Persentase 

perkara yang tidak 

mengajukan 

upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum                            

Jumlah putusan perkara                              x 100% 
    

Catatan :  

- Upaya hukum Banding, Kasasi, PK 

- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan 

upaya hukum, maka semakin puas atas putusan 

pengadilan  

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  e. Penyelesaian 

pidana anak yang 

diselesaikan 

dengan diversi 

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara 

diversi                             

Jumlah putusan perkara                              x 100% 
 

Catatan : 

Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai 

pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  f. Index responden 

pencari keadilan 
yang puas 

terhadap layanan 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 
Catatan : 

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 

Panitera Laporan 

bulanan dan 
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peradilan 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Index Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey 

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik 

laporan 

tahunan 

2. Peningkatan 

efektifitas 
pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase isi 

putusan yang 
diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

Jumlah putusan yang diterima tepat waktu                            

Jumlah putusan                                              x 100% 
 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  b. Persentase 

perkara yang 
dielesaikan 

melalui mediasi 

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi                            

Jumlah putusan                                              x 100% 
 

Catatan : 

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 
pengadilan 

 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  c. Persentase 

berkas perkara 
yang diajukan 

Banding, Kasasi 

dan PK secara 
lengkap dan tepat 

waktu 

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, 

         Kasasi dan PK secara lengkap 
Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding,     

x100% 

                     Kasasi dan PK  

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  d. Persentase 
putusan perkara 

yang menarik 

perhatian 
masyarakat yang 

dapat diakses 

secara online 
dalam waktu 1 

hari setelah 

diputus 

Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian 
       masyarakat yang diupload dalam website     x 

100% 

Jumlah perkara yang menarik perhatiian masyarakat  
                               yang diputus 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

3. Meningkatnya 
akses peradilan 

bagi masyarakat 
miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase 
perkara prodeo 

yang diselesaikan 

          Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan   x 
100% 

                          Jumlah perkara prodeo 
 

Catatan : 

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian 
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

pengadilan 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  b.  Persentase 

perkara yang 
diselesaikan di 

luar gedung 

pengadilan 

         Jumlah perkara yang diselesaikan di luar 

                         Gedung Pengadilan 
Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan    x 100% 

                 Di luar gedung Pengadilan 

 
Catatan : 

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman 

pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak 
mampu di Pengadilan 

- Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang 

diselesaikan di luar kantor pengadilan (setting 
plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung 

lainnya) 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

  c. Persentase 
pencari keadilan 

golongan tertentu 

yang mendapat 
layanan bantuan 

hukum 

(Posbakum) 

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang 
          Mendapat layanan bantuan hukum     x 100% 

    Jumlah pencari keadilan golongan tertentu   

 
 Catatan : 

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman 

pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak 
mampu di Pengadilan 

- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan 

terpinggirkan (marjinal) 
 

 

 
 

 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan tahunan 
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4. Meningkatnya 

kepatuhan 
terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase 

putusan perkara 
perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

   Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti  x 100% 

       Jumlah putusan perkara yang sudah BHT 
 

Catatan : 

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 

Panitera Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

 

C.  RENCANA KINERJA TAHUN 2019 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

1. Terwujudnya proses peradilan 

yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

100% 

  b. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

95% 

  c. Persentase penurunan sisa 

perkara 

20% 

  d. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

90% 

  e. Persentase perkara pidana anak 

yang diselesaikan dengan diversi 

 

10% 

  f. Index responden pencari 

keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

75% 

2. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

a. Persentase isi putusan yang 

diterima oleh para pihak tepat 

waktu 

100% 

  b. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

15% 

  c. Persentase berkas perkara yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu 

10% 

  d. Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah diputus 

100% 
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3. Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

10% 

  b. Persenatse perkara yang 

diselesaikan diluar gedung 

pengadilan 

0% 

  c. Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang mendapat 

bantuan hukum (Posbakum) 

10% 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

10% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

 Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk 

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

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang 

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

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, 

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja 

organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. 

 

              Tingkat capaian kinerja =      Realisasi     x 100 % 

                                           Rencana 

 

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

sebagai berikut : 

 

No. Sasaran 

Stategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

 

 

100% 100% 100% 
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  b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

 

95% 88,70% 93,36% 

  c.Persentase 

penurunan sisa 

perkara 

20% 3,84% 19,2% 

  d. Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

90% 94,54% 105,04% 

  e. Persentase perkara 

pidana anak yang 

diselesaikan dengan 

diversi 

 

10% 0% 0% 

  f. Index responden 

pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan 

peradilan 

75% 91,17% 121,56% 

2. Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase isi 

putusan yang diterima 

oleh para pihak tepat 

waktu 

100% 100% 100% 

  b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

15% 11,76% 78,4% 

  c. Persentase berkas 

perkara yang diajukan 

Banding, Kasasi dan 

PK secara lengkap 

dan tepat waktu 

 

10% 5,45% 54,5% 
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  d. Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari setelah 

diputus 

100% 100% 100% 

3. Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

10% 0% 0% 

  b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

diluar gedung 

pengadilan 

0% 0% 0% 

  c. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat bantuan 

hukum (Posbakum) 

10% 43,64% 436,4% 

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

10% 28,57% 285,7% 

 

 Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 

2019 secara umum Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi belum dapat mencapai keberhasilan yang maksimal karena sebagian 

besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai. 

Pengadilan Negeri Rembang Kelas II telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian 

kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan 

perbaikan pada Renstra 2015 – 2019 secara berkesinambungan. 

 

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

   Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk 
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mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. 

Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjunya secara rinci dilaksanakan 

berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. 

 

SASARAN 1 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN 

AKUNTABEL 

 

No. Sasaran 

Stategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 

  b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

95% 88,70% 93,36% 

  c. Persentase 

penurunan sisa 

perkara 

20% 3,84% 19,2% 

  d. Persentase perkara 

yang  tidak 

mengajukan upaya 

hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

90% 94,54% 105,04% 

  e. Persentase perkara 

pidana anak yang 

diselesaikan dengan 

diversi 

10% 0% 0% 

  f. Index responden 

pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan 

peradilan 

75% 91,17% 121,56% 
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1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam Tahun 2019 

 

   Persentase jumlah sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 

pada Pengadilan Negeri Rembang adalah sebagai berikut : 

 

No. Perkara Sisa 

Perkara 

Sisa Perkara 

yang 

diselesaikan 

Persentase (%) 

(4:3)*100 

1 2 3 4 5 

1. Perdata 8 8 100 

2. Pidana 18 18 100 

Jumlah 26 26 100 

  

   Sisa perkara pada Tahun 2018 sebanyak 8 perkara Perdata dan 18 perkara Pidana 

yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 sehingga persentase realisasi sisa perkara yang 

diselesaikan sebesar 100 %. 

 

1.2  Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

 

No. Perkara Sisa 

Tahun 2018 

Masuk 

Tahun 

2019 

Putus 

Tahun 

2019 

Persentase (%) 

5:(3+4)*100 

1 2 3 4 5 6 

1. Perdata 8 208 206 95,37 

2. Pidana 18 138 124 79,48 

Jumlah 26 346 330 88,70 

 

  Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Rembang menerima perkara masuk 

sebanyak 208 perkara Perdata dan 138 perkara Pidana sehingga jumlah keseluruhan 

perkara masuk sebanyak 346 Perkara dan perkara putus pada tahun 2019 sebanyak 330 

Perkara (Perdata dan Pidana). 

  Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 88,70 % 

dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,36 %. 
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1.3  Persentase penurunan sisa perkara Tahun 2019 

 

No. Perkara Sisa 

Tahun 2018 

Sisa 

Tahun 2019 

Persentase (%) 

(3-4):3*100 

1 2 3 4 5 

1. Perdata 8 11 -37,5 

2. Pidana 18 14 22,22 

Jumlah 26 25 3,84 

 

  Sisa perkara pada Tahun 2019 sebanyak 25 perkara (Perdata dan Pidana), 

dibandingkan pada Tahun 2018 terjadi penurunan sehingga tingkat capaian kinerja 

penurunan sisa perkara sebesar 19,2 %. 

 

1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2019 

 

No. Perkara Putus 

Tahun 2019 

Upaya 

Hukum 

Tahun 2019 

Tidak Upaya 

Hukum 

Tahun 2019 

Persentase 

(%) 

(5: 3)*100 

1 2 3 4 5 6 

1. Perdata 206 10 196 95,14 

2. Pidana 124 8 116 93,54 

Jumlah 330 18 312 94,54 

 

  Pada Tahun 2019 Perkara Perdata yang putus sebanyak 206 perkara dan perkara 

yang putus mengajukan upaya hukum pada tahun tersebut sebanyak 10 perkara sedang 

untuk Perkara Pidana yang putus sebanyak 124 perkara dan yang mengajukan upaya 

hukum sebanyak 8 perkara sehingga dari total keseluruhan jumlah perkara yang putus 

sebanyak 330 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum 18 perkara dan tidak 

mengajukan upaya hukum sebanyak 312 perkara yang sebagian besar adalah Perkara 

Perdata dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,04 % sehingga tejadi kenaikan sebesar 

15,04 % dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 90 %. 

 

1.5  Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi Tahun 2019 
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No. Perkara Sisa 

Tahun 2018 

Masuk 

Tahun 2019 

Berhasil 

Diversi 

Tahun 2019 

Persentase 

(%) 

5:(3+4)*100 

1 2 3 4 5 6 

1. Pidana 

Anak 

1 7 0 0 

Jumlah 1 7 0 0 

  

  Pada Tahun 2019 sisa perkara ditambah perkara anak yang masuk sebanyak 8 

perkara pidana anak dan yang berhasil diselesaikan melalui Diversi tahun 2019 0 perkara 

sehingga persentase realisasinya 0% maka tingkat capaian kinerja 0%. 

  

1.6  Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

 

 

 

No. 

 

 

Periode 

Nilai Interval 

Konversi 

Mutu Pelayanan Index 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

1.00-

33.33 

33.34-

66.66 

66.67-

100 

C (Tidak 

Puas) 

B 

(Cukup 

Puas) 

A 

(Puas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Jan-Jun 

2019 

  91,51   √ 91,51 

2. Jul-Des 

2019 

  90,83   √ 90,83 

Total Hasil Index Kepuasan Masyarakat 91,17 

 

   Survey Kepuasaan Masyarakat dilakukan selama per 6 (enam) bulan sekali atau 

2 kali selama 1 (satu) Tahun, dihasilkan Index Kepuasaan Masyarakat (IKM) sebesar 

91,17 % dengan Tingkat Capaian Kinerja sebesar 121,56 %. 
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SASARAN 2 

PENINGKATAN EFEKTIFIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN 

PERKARA 

 

No. Sasaran 

Stategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

Target Realisasi Capaian 

2. Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase isi 

putusan yang diterima 

oleh para pihak tepat 

waktu 

100% 100% 100% 

  b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

15% 11,76% 78,4% 

  c. Persentase berkas 

perkara yang diajukan 

Banding, Kasasi dan 

PK secara lengkap 

dan tepat waktu 

10% 5,45% 54,5% 

  d. Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari setelah 

diputus 

100% 100% 100% 

 

2.1  Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019 

 

No. Perkara Putus 

Tahun 2019 

Minutasi 

Tahun 2019 

Persentase (%) 

(4:3)*100 

1 2 3 4 5 

1. Perdata 206 206 100 

2. Pidana 124 124 100 

Jumlah 330 330 100 
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  Penyelesaian perkara yang telah diputus baik Perdata maupun Pidana dilakukan 

proses minutasi tepat waktu setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari 

setelah perkara putus untuk perkara Pidana dan 14 hari setelah perkara putus dalam 

perkara Perdata sehingga persentase Capaian tingkat Kinerja mencapai 100 %. 

  

2.2  Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

 

No. Perkara Perkara 

mediasi Tahun 

2019 

Mediasi 

berhasil 

Tahun 2019 

Persentase (%) 

(4:3)*100 

1 2 3 4 5 

1. Perdata 17 2 11,76 

Jumlah 11,76 

 

   Pada Tahun 2019 perkara perdata yang diselesaikan melalui proses mediasi yang 

berhasil 2 perkara  sehingga persentase penyelesaiannya sebesar 11,76% dengan tingkat 

capaian kinerja sebesar 78,4%.  

 

2.3 Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat waktu Tahun 2019 

 

No. Perkara Putus 

Tahun 2019 

Upaya Hukum Tahun 

2019 

Persentase (%) 

(4: 3)*100 

1 2 3 4 5 

1. Perdata 206 10 4,85 

2. Pidana 124 8 6,45 

Jumlah 330 18 5,45 

  

  Pada Tahun 2019 Perkara Perdata yang putus sebanyak 206 perkara dan perkara 

yang putus mengajukan upaya hukum pada tahun tersebut sebanyak 10 perkara sedang 

untuk Perkara Pidana yang putus sebanyak 124 perkara dan yang mengajukan upaya 

hukum sebanyak 8 perkara sehingga dari total keseluruhan jumlah perkara yang putus 

sebanyak 330 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum 18 perkara dengan tingkat 

capaian kinerja sebesar 54,5 %. 
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2.4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Tahun 2019 

 

No. Perkara Putus 

Tahun 2019 

Putusan yang dapat 

diakses secara online 

Tahun 2019 

Persentase 

(%) 

(4: 3)*100 

1 2 3 4 5 

1. Perdata 206 206 100 

2. Pidana 124 124 100 

Jumlah 330 330 100 

 

SASARAN 3 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN 

TERPINGGIRKAN 

 

No. Sasaran 

Stategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

Target Realisasi Capaian 

3. Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

10% 0% 0% 

  b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

diluar gedung 

pengadilan 

0% 0% 0% 

  c. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat bantuan 

hukum (Posbakum) 

10% 43,64% 436,4% 

 

3.1  Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
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No. Perkara Prodeo Masuk 

Tahun 2019 

Prodeo Putus 

Tahun 2019 

Persentase (%) 

(4:3)*100 

1 2 3 4 5 

1. Perdata 0 0 0 

Jumlah 0 

 

  Pada Tahun 2019 perkara prodeo yang masuk nihil (0) sehingga target yang 

sebelumnya ditetapkan sebesar 10 % tidak dapat dicapai, oleh karena itu akan diadakan 

review ulang mengenai target yang akan dicapai pada Tahun 2020. 

 

 3.2  Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 

   Pada Tahun 2019 tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 

sehingga target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0% dapat dicapai. 

 

3.3  Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan 

Hukum 

 

No. Perkara Masuk 

Tahun 2019 

Yang mendapat layanan 

Posbakum Tahun 2019 

Persentase 

(%) 

(4:3)*100 

1 2 3 4 5 

1. Pidana 138 7 5,07 

2. Perdata 208 144 69,23 

Jumlah 346 151 43,64 

 

  Berdasarkan DIPA Nomor – 005.03.2.099106/2019 untuk penyediaan Dana 

Bantuan Hukum mendapatkan dana sebesar Rp. 28.800.000,-. Realisasi pelayanan 

Posbakum pada Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan 

tanggal 12 Desember 2019, telah terpenuhi 288 jam layanan dan 151 (seratus lima puluh 

satu) orang dilayani, dengan anggaran sejumlah Rp. 27.700.000,00 (100%). Dan untuk  

alokasi administrasi kegiatan untuk honor pejabat pengadaan, ATK untuk pengadaan 

Posbakum serta honor pejabat penerima hasil pekerjaan sejumlah  Rp. 1.100.000,00  (satu 

juta seratus ribu rupiah), Realisasinya adalah sejumlah Rp. 1.006.500,00 (satu juta enam 
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ribu lima ratus rupiah) (91,50%). Pada tahun anggaran 2019, perkara pidana yang 

diajukan di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dengan menggunakan Lembaga Bantuan 

Hukum ini berjumlah 7 Perkara dan perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri 

Rembang Kelas II dengan menggunakan Lembaga Bantuan Hukum ini berjumlah 144 

perkara sehingga persentase perkara yang dapat diselesaikan adalah sebesar 43,64% 

dengan tingkat capain kinerja sebesar 436,4%. Terjadi kenaikan yang signifikan dari 

target yang telah diitetapkan sebelumnya sebesar 10%. 

SASARAN 4 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

 

No. Sasaran 

Stategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

Target Realisasi Capaian 

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

10% 28,57% 285,7% 

 

4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 

2019 

 

No. Perkara Sisa 

Eksekusi 

Tahun 2018 

Masuk 

Eksekusi 

Tahun 2019 

Ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

Tahun 2019 

Persentase 

(%) 

5:(3+4)*100 

1 2 3 4 5 6 

1. Perdata 9 5 4 28,57 

Jumlah 28,57 

  

 Pada tahun 2019 perkara eksekusi perdata yang masuk sebanyak 5 (lima) perkara 

ditambah 9 (sembilan) perkara sisa tahun 2018 dan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada 

tahun 2019 sebanyak 4 (empat) perkara sehingga persentasenya sebesar 28,57% dengan 

tingkat capain kinerja 285,7%. 

 

B.  AKUNTABILITAS KEUANGAN 
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Pengadilan Negeri Rembang pada Tahun Anggaran 2019 mempunyai dua DIPA, 

yang secara keselurahan mendapatkan Anggaran sebesar 3.808.368.000,- (Tiga milyar 

delapan ratus delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang tertuang 

dalam DIPA Nomor DIPA-005.01.2.097865/2019 tanggal 5 Desember 2018 mempunyai 

anggaran sebesar Rp. 3.715.518.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus 

delapan belas ribu rupiah) dari Bagian Anggaran/Unit Organisasi (01) Badan Urusan 

Administrasi, dan DIPA Nomor DIPA-005.03.2.099106/2019 tanggal 5 Desember 2018 

mempunyai anggaran sebesar Rp. 92.850.000 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima 

puluh ribu rupiah),- dari Bagian Anggaran/Unit Organisasi (03) Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum.  

 

1.  Belanja Pegawai 

Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri Rembang mendapatkan anggaran 

untuk belanja gaji pegawai sebesar Rp. 2.886.366.000,- (dua milyar delapan ratus 

delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Belanja Gaji Pokok PNS  : Rp. 1.452.474.000,- 

b. Belanja Pembulatan PNS : Rp.             25.000,- 

c. Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS : Rp.      79.440.000,- 

d. Belanja Tunjangan Anak PNS : Rp.      19.105.000,- 

e. Belanja Tunjangan Struktural PNS : Rp.      27.600.000,- 

f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS : Rp.    878.100.000,- 

g. Belanja Tunjangan PPh PNS : Rp.      95.620.000,- 

h. Belanja Tunjangan Beras PNS : Rp.      56.780.000,- 

i. Belanja Tunjangan Umum PNS : Rp.      25.420.000,- 

j. Belanja Uang Makan PNS : Rp.    251.802.000,- 

       Jumlah : Rp. 2.886.366.000,- 

Realisasi penyerapan anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2019 

sebesar Rp. 2.879.411.321,- atau terserap sebesar 99,77% dari Pagu dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Belanja Gaji Pokok PNS  : Rp. 1.452.226.720,- 
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b. Belanja Pembulatan PNS : Rp.             20.241,- 

c. Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS : Rp.      79.436.110,- 

d. Belanja Tunjangan Anak PNS : Rp.      19.104.456,- 

e. Belanja Tunjangan Struktural PNS : Rp.      27.600.000,- 

f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS : Rp.    877.740.000,- 

g. Belanja Tunjangan PPh PNS : Rp.     95.615.514,- 

h. Belanja Tunjangan Beras PNS : Rp.     56.777.280,- 

i. Belanja Tunjangan Umum PNS : Rp.     21.930.000,- 

j. Belanja Uang Makan PNS : Rp.   248.961.000,- 

  Jumlah : Rp.2.879.411.321,- 

 Dari realisasi belanja pegawai tersebut terdapat sisa sebagai berikut: 

a. Belanja Gaji Pokok PNS  : Rp.       247.280,- 

b. Belanja Pembulatan PNS : Rp.           4.759,- 

c. Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS : Rp.           3.890,- 

d. Belanja Tunjangan Anak PNS : Rp.              544,- 

e. Belanja Tunjangan Struktural PNS : Rp.                  0,- 

f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS : Rp.       360.000,- 

g. Belanja Tunjangan PPh PNS : Rp.           4.486,- 

h. Belanja Tunjangan Beras PNS : Rp.           2.720,- 

i. Belanja Tunjangan Umum PNS : Rp.     3.490.000,- 

j. Belanja Uang Makan PNS : Rp.     2.841.000,- 

   Jumlah : Rp.    6.954.679,- 

 

Pada DIPA 03 tidak terdapat Belanja Pegawai. 

 

2.  Belanja Barang 

 Untuk belanja Barang, Pengadilan Negeri Rembang pada DIPA 01 

mendapatkan anggaran sebesar Rp. 983.301.000,- ( sembilan ratus delapan puluh tiga 

juta tiga ratus  seribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 

a. Belanja Keperluan Perkantoran            : Rp. 309.551.000,- 

b. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja           : Rp.   31.680.000,- 
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c. Belanja Persediaan Barang Konsumsi           : Rp.   46.000.000,- 

d. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat        : Rp.     7.800.000,- 

e. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin       : Rp. 152.900.000,- 

f. Belanja Langganan Listrik          : Rp. 117.600.000,- 

g. Belanja Langganan Telepon          : Rp.     2.400.000,- 

h. Belanja Langganan Air          : Rp.        720.000,- 

i. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Rp. 211.519.000,- 

j. Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 

       Lainnya  : Rp.   39.920.000,- 

k. Belanja Barang Operasional Lainnya  : Rp.   27.851.000,- 

l. Belanja Perjalanan Dinas  : Rp.   31.560.000,- 

m. Belanja Jasa Profesi  : Rp.        600.000,- 

n. Belanja Bahan  : Rp.     3.200.000,- 

      Jumlah  : Rp. 983.301.000,- 

 Sedangkan untuk DIPA 03, belanja barang sebesar Rp. 92.850.000,- (sembilan 

puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Belanja Barang untuk Posbakum    :  Rp. 28.800.000,- 

b. Belanja Barang Pendaftaran Berkas Perkara  : Rp.  33.830.000,- 

c. Belanja Barang Pemeriksaan 

       di Sidang Pengadilan   : Rp.24.360.000,- 

d. Belanja Barang Minutasi   : Rp.  4.050.000,- 

e. Belanja Barang Pengiriman Salinan Putusan 

       Kepada JPU dan Terdakwa   : Rp.         5.000,- 

                      h.    Belanja Barang Pengiriman Surat Penahanan 

                                   dan Perpanjangan Penahanan                         : Rp.       70.000,- 

                            i.     Belanja Barang Penanganan Perkara Banding : Rp.    825.000,- 

                            j.     Belanja Barang Penanganan Perkara Kasasi  

                                    dan Peninjauan Kembali                                : Rp.      910.000,- 

        Jumlah  : Rp. 92.850.000,- 
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Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang untuk tahun 2019 dari DIPA 

01 sebesar Rp. 963.420.254,- atau sebesar 97,98% dari nilai pagu, dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Belanja Keperluan Perkantoran      : Rp. 291.898.540,- 

b. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja     : Rp.   31.680.000,- 

c. Belanja Persediaan Barang Konsumsi     : Rp.   45.999.950,- 

d. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat     : Rp.     7.291.000,- 

e. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin      : Rp.  152.895.985,- 

f. Belanja Langganan Listrik     : Rp.  116.964.722,- 

g. Belanja Langganan Telepon     : Rp.      2.332.519,- 

h. Belanja Langganan Air     : Rp.        417.850,- 

i. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  : Rp. 211.267.505,- 

j. Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 

       Lainnya                                                : Rp.    39.695.200,- 

k. Belanja  Barang Operasional Lainnya  : Rp.    27.829.834,- 

l. Belanja Perjalanan Dinas  : Rp.    31.559.149,- 

m. Belanja Jasa Profesi  : Rp.        400.000,- 

 n. Belanja Bahan  : Rp.     3.188.000,- 

       Jumlah  : Rp. 963.420.254,- 

  Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang untuk tahun 2019 

pada DIPA 03 Sebesar Rp. 92.627.400,- atau sebesar Rp. 99,76 % dari nilai pagu, 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Belanja Barang untuk Posbakum    : Rp. 28.706.500,- 

b. Belanja Barang Pendaftaran Berkas Perkara  : Rp. 33.828.900,- 

c. Belanja Barang Pemeriksaan di   

       Sidang Pengadilan  :  Rp.24.360.000,- 

d. Belanja Barang Minutasi  :  Rp.  4.050.000,- 

e. Belanja Barang Pengiriman Salinan 

       Putusan Kepada JPU dan Terdakwa             :  Rp                0,- 

f. Belanja Barang Pengiriman Surat dan  

       Perpanjangan Penahanan  :  Rp.        65.000,- 
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g. Belanja Barang Penanganan Perkara  

       Banding                                                           : Rp.    773.000,- 

h. Belanja Barang Penanganan Perkara 

        Kasasi dan PK                                                  :  Rp.    844.000,-                                             

       Jumlah  :  Rp.92.627.400,- 

 Adapun sisa anggaran Belanja Barang dari DIPA 01 dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Belanja Keperluan Perkantoran   : Rp.   17.652.460,- 

b. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja  : Rp.                   0,- 

c. Belanja Persediaan Barang Konsumsi  : Rp.                 50,- 

d. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  : Rp.        509.000,- 

e. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   : Rp.            4.015,- 

f. Belanja Langganan Listrik  : Rp.        635.278,- 

g. Belanja Langganan Telepon  : Rp.          67.481,- 

h. Belanja Langganan Air     : Rp.        302.150,- 

i. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Rp.        251.495, 

j. Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 

     Lainnya      : Rp.        224.800,- 

k. Belanja Barang Operasional Lainnya      : Rp.          21.166,- 

l. Belanja Perjalanan Dinas   : Rp.               851,- 

m. Belanja Jasa Profesi : Rp.        200.000,- 

n. Belanja Bahan : Rp.          12.000,- 

 

3. Belanja Modal 

 Belanja Modal pada tahun 2019 pada DIPA 01 mendapat anggaran sebesar 

Rp. 37.500.000,- dan dengan rincian sebagai berikut : 

a. Belanja modal peralatan dan mesin  : Rp.    37.500.000,-  

 

       Pada DIPA 03 tidak terdapat Belanja Modal. 
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  Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal untuk Tahun 2019 

pada DIPA 01 sebesar Rp. 37.200.000,- atau sebesar 99,32% dari nilai pagu, dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Belanja modal peralatan dan mesin      : Rp.    37.200.000,- 

  Adapun sisa anggaran Belanja Modal dari DIPA 01 sebesar Rp. 300.000,- dari 

nilai pagu dengan rincian sebagai berikut : 

a. Belanja modal peralatan dan mesin : Rp.      300.000,- 

 

4. Pelaporan Keuangan 

  Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Rembang adalah sebagai 

berikut : 

a). Membuat Laporan Realisasi anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Pengadilan 

Negeri Rembang setiap bulan dan triwulan. 

b). Menyusun Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Bulanan, 

Semesteran dan Tahunan. 

c). Menyusun Laporan Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan tiap bulan 

serta Laporan Pertanggung jawabannya. 

d).  Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan 

Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Rembang kepada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rembang. 

e)   Menyusun Laporan monitoring dan evaluasi Pencapaian, Output Bulanan 

f)   Menyusun Laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan anggaran 

Triwulan 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 

Rembang Tahun 2019 merupakan bentuk tanggung jawab dari prinsip transparansi 

dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Rembang. 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini 

menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang 

belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam 

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan 

penetapan kinerja. 

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target 

dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hanya ada beberapa yang belum 

mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019. 

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Negeri 

Rembang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan, walaupun masih ada 

yang perlu diperbaiki/disempurnakan. 

Selain itu Pengadilan Negeri Rembang dalam rangka mewujudkan 

pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga 

berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik yang telah didiskusikan 

dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja. 

B.  SARAN 

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2019 secara umum telah 

menggambarkan keberhasilan dari kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan 

Kinerja Tahun 2019. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari kesungguhan 
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Pengadilan Negeri Rembang selama ini dalam melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan di segala bidang. 

Selain keberhasilan yang telah diraih, ada beberapa kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja tahun 2019, terutama keterbatasan 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Rembang, terutama 

tenaga teknis IT dan kurangnya Staf golongan II. 

Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri 

Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya 

meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap 

komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral 

dari pengadilan. 

Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan 

capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, 

dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan 

yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai 

kalangan masyarakat pencari keadilan. 

Berdasarkan kendala-kendala yang timbul di atas, maka pada akhir 

laporan ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut: 
 

1. Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang 

menunjukkan kinerja yang tinggi. 

2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan 

Negeri Rembang kelas II. 

3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap 

seluruh aparat Pengadilan Negeri Rembang untuk meningkatkan Sumber 

Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 

4. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas 

teknis yustisial dan tugas umum. 

5. Adanya peningkatan alokasi anggaran DIPA untuk tahun anggaran berikutnya 

untuk pemenuhan. 
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6. Perlu adanya peningkatan pelayanan publik, khususnya petugas PTSP yang 

merupakan wajah/profil peradilan yang tangguh. 

Pengadilan Negeri Rembang terus meningkatkan kinerjanya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima. Diharapkan masyarakat merasa puas atas pelayanan 


