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K A T A   P E N G A N T A R 

 

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan telah 

tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Rote Ndao tahun 2015, 

walaupun masih banyak kekurangan yang ada kami masih membutuhkan banyak masukan dan 

saran.   

Pembuatan LKJIP adalah menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 

tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Rote Ndao menguraikan hasil Kinerja 

Tahun  2015 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan 

media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara 

maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi 

sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan 

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Tahun 2015  ini,  kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pengadian 

Negeri Rote Ndao dan Tim Penyusun LKJIP serta semua rekan kerja yang ada di Pengadilan Negeri 

Rote Ndao hingga tersusunnya LKJIP Tahun 2015, semoga bermanfaat dan berguna untuk 

Pelaksanaan tugas - tugas dan semakin memacu kinerja Pengadilan Negeri Rote Ndao dimasa yang 

akan datang. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Rote Ndao Ndao Tahun 2015 

adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas-tugas dan 

merupakan kewajiban untuk membuat laporan kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, 

yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden 

Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan 

Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Dalam LKJIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Rote Ndao yang 

disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2015-2019, dan salah satu kegiatan yang merupakan 

tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rote Ndao, salah satu tugas 

pokok adalah menyelesaikan Perkara yang diterima pada tingkat pertama, serta Pembinaan dan 

Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Maka tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Negeri Rote Ndao merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama 

(IKU) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai.  

 LKJIP Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menggambarkan pencapaian Kinerja sebuah 

lembaga peradilan. Pengadilan Negeri Rote Ndao secara proporsional dan profesional tetap berupaya 

mencapai bobot yang baik dari pembuatan LKJIP Tahun 2015, dengan mengutamakan transparan 

dan terbuka dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan 

Negeri Rote Ndao  sebagaimana Rencana Strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan 

peningkatan akses masyarakat atas pengadilan, keterbukaan Informasi, dan Pelayanan publik  yang 

terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan sehingga terciptanya penegakan 

hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang. 

 

Pengadilan Negeri Rote Ndao merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung 

yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good 

governance). 

Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao  tidak dapat 

terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wadah dalam penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan publik dan melaksanakan berbagai keputusan 

politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. 

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam 

rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang 

ada di Pengadilan Negeri Rote Ndao dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 

governance).  

Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan 

pemertintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:  

1. Asas Kepastian Hukum 

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 

3. Asas Kepentingan Umum 

4. Asas Keterbukaan 

5. Asas Proporsionalitas 

6. Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas. 

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana 

Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga 

segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang 

tidakstrategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak 

dikehendaki bersama. 
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B. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dan UU N0. 49 Tahun 2009  dapatlah  diuraikan 

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Rote Ndao, adalah sebagai berikut  

1. Tugas Pokok. 

a. Pengadilan Negeri Rote Ndao bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan 

perkara perdata di Wilayah hukum kabupaten Rote Ndao. 

b. Pengadilan Negeri Ndao memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta. 

c. Ketua Pengadilan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya tanpa 

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

d. Pengadilan Negeri Ndao bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan 

administrasi umum pengadilan. 

2. Fungsi. 

a. Menjalankan kekuasaan kehakiman di daerah, secara mandiri, professional, efektif, 

efisien dengan mendapatkan kepercayaan publik. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang terjangkau dan biaya rendah. 

c. Menegakkan supremasi hukum. 

 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao memiliki 2 

(dua) potensi yakni potensi yang berasal dari dalam (Internal) dan luar (Eksternal) . 

a. Potensi Internal Pengadilan 

Potensi internal merupakan potensi yang di miliki oleh pengadilan Negeri Rote Ndao 

yang berasal dari dalam yakni: Sumber Daya Manusia, sumber dana dan asset, Perencanaan 

kerja, serta pengawasan dan pembinaan. 

 Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Rote Ndao maka 

dapat dijelaskan bahwa keadaan jumlah Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Rote 

Ndao sampai Desember 2015 sebanyak adalah 21 (dua puluh satu) orang yakni: 

1. Sumber Daya Manusia  

No Nama Jabatan Pangkat/ Gol 

1 Hiras Sitanggang, S.H., M.M Ketua/Hakim Pembina  (IV/a) 

2 Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H Wakil Ketua/Hakim Penata Tk I (III/d) 

3 Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Penata (III/c) 

4 Sisera S.N.Nenohayfeto, S.H. Hakim  Penata (III/c) 

5 Fransiskus x. Lae, S.H. Hakim Penata Md. Tk. I. (III/b) 

6 Junus W. Marianan, S.H. Panitera Penata Tk. I  (III/d) 

7 Charles O. Finmeta Sekretaris Penata Md. Tk. I (III/b) 

8 Lukas Genakama, S.H. -  Penata (III/c) 

9 Andreas Nong, S.H. Kasubbag 

Perencanaan, TI dan 

Pelaporan 

Penata Muda (III a) 

10 Mario Adolfino, SE Kasubbag 

Kepegawaian, 

Organisasi dan 

Tatalaksana 

Penata Md Tk.I (III b) 
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11 Enny M. Nalle Kasubbag Umum dan 

Keuangan 

Penata Md Tk. I (III b) 

12 Moses E. Dethan Panmud Perdata Penata Md. Tk. I (III/b) 

    

13 Adriani Karolina, S.H. Panmud Pidana Penata Md. Tk. I (III/b) 

14  Antonia L. Ola, S.H. Panitera Pengganti dan 

Plt. Panmud Hukum 

Penata Md. Tk. I (III/b) 

15 Febriyanti M. Jehalu, S.H. Staf Bagian Keuangan Penata Md. Tk. I (III/b) 

16 Herlinda Taolin, S.H. Staf Kepaniteraan 

Perdata 

Penata muda (III/a) 

17 Olfis E. Pono Jurusita  Penata Muda (III/a) 

18 I Putu Agus Adiwijaya, S.Kom Staf Kepaniteraan 

Hukum 

Penata Muda (III/a) 

19 Indra R.R Nunuhitu Jurusita Pengganti Pengatur (II/c) 

20 Simson A. Djara Staf Urusan Umum dan 

Keuangan 

Pengatur Md. Tk. I (II/b) 

21 Marna Mangeke Staf Kepaniteraan 

Perdata 

Pengatur Muda (II/a) 

Dengan keterbatasan personil yang ada maka pimpinan menerapkan langkah-langkah yang 

dapat dimanfaatkan dengan menggunakan potensi dari dalam pengadilan sendiri demi mewujudkan 

tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan baik. 

 

C. Permasalahan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Rote Ndao menghadapi 

permasalahan-permasalahan baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. 

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : 

1. Permasalahan yang disebabkan oleh faktor Internal yakni: 

a. Jumlah Pegawai yang belum memadai dimana masih ada pegawai yang merangkap 

dalam pengerjaan tugas pokok. 

b. Terbatasnya tenaga Panitera Pengganti sehingga Panses, Wapan dan Panmud masih 

merangkap sebagai Panitera Pengganti. 

c. Minimnya  Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi /IT. 

d. Kurangnya  pemahaman pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai 

dengan job description dan Standar Operasional Prosedural (SOP) yang berlaku. 

2. Permasalahan yang disebabkan oleh faktor ekternal yakni: 

a. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari pengadilan. 

b. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dalam  penegakan 

hukum. 

c. Rote adalah Kabupaten dengan banyak pulau dengan cuaca/iklim yang kurang 

bersahabat sehingga sering melumpuhkan transportasi laut dan udara yang 

menyebabkan sidang yang menggunakan jasa advokat yang berasal dari Kupang 

tertunda-tunda. 

d. Jasa advokat masih kurang. 
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BAB II   

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN  KINERJA 

 

A. Rencana Strategis  2015-2019 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rote Ndao Tahu 2015-2019 merupakan langkah awal 

yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi 

lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi 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 tolak ukur untuk menilai sampai 

sejauh mana 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 organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan 

suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada para 

pencari keadilan. 

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 

B. Visi dan Misi   

Visi adalah gambaran kedepan yang ingin dicapai agar tercapainya tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Rote Ndao. 

Adapun Visi dari Pengadilan Negeri Rote Ndao yaitu : “ Mewujudkan Pengadilan Negeri 

Rote Ndao yang Agung” 

untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao mempunyai Misi :  

- Menjaga Kemandirian Badan peradilan. 

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan . 

- Menigkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan. 
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C. Tujuan dan Sasaran Strategis 

1. Tujuan 

Adapun Tujuan Pokok yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao  

- Menetapkan rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan 

pada masyarakat. 

- Menciptakan pola kerja yang terpadu, terencana dan berkesinambungan  

- Penigkatan daya dukung organisasi dan seluruh personil dalam memberikan 

pelayanan. 

- Menciptakan keterpaduan serta keserasian dan kecepatan maupun ketepatan 

penyelesaian tugas dan pelayanan. 

- Memberikan pedoman dan alat pengendali kinerja dalam menetapkan dan 

melaksanakan program kerja secara periodik. 

- Meningkatkan system control (pengawasan) dan pembinaan yang bersifat persuasif. 

2.  Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Rote Ndao meliputi  

-   Peningkatan Kinerja. 

-   Peningkatan penyelesaian perkara. 

- Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 

-   Peningkatan penanganan administrasi perkara dan administrasi umum. 

- Peningkatan pelayanan prima dan aksesibilitas masyarakat terhadap penangan 

perkara dan penyelesaiannya (acces to justice). 

- putusan hakim yang berkualitas dan berkeadilan. 

- Meningkatnya kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan. 

- Peningkatan SDM dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

- Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. 

D. Program dan Kegiatan 

1. Indikator Kerja Utama (IKU) 

Indikator Kerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

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

Pengadilan Negeri Rote Ndao digambarkan sebagai berikut : 

NO Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan 

 1 Peningkatan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase kesepakatan 

mediasi perkara perdata 

gugatan 

Perbandingan antara jumlah 

perkara yang berhasil 

diselesaikan melalui mediasi 

dengan jumlah perkara gugatan 
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yang masuk  

b. Persentase Penyelesaian 

Perkara tepat pada waktunya 

Perbandingan Jumlah Perkara 

yang diselesaikan dalam kurun 5 

(lima) bulan dengan jumlah 

perkara yang masuk 

 

c. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

Perbadingan antara sisa perkara 

yang diselesaikan dengan 

seluruh jumlah sisa perkara 

2 Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

a. Persentase berkas yang 

diajukan upaya hukum yang 

disampaikan secara lengkap 

Perbandingan antara berkas 

yang diajukan upaya hukum yang 

disampaikan secara lengkap 

dengan jumlah berkas yang 

diajukan upaya hukum 

b. Persentase berkas yang 

diregister dan didistribusikan 

ke Majelis 

Perbandingan  Peningkatan 

pendaftaran perkara 

3 Meningkatnya 
aksepbilitas putusan 
hakim  

Persentase perkara yang 

mengajukan upaya hukum 

terhadap putusan tingkat 

pertama  

Perbandingan antara upaya 

hukum terhadap putusan tingkat 

pertama dengan jumlah putusan  

4 Meningkatnya 

aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan 

Peningkatan amar putusan 

yang dapat di akses secara 

online 

Perbandingan antara putusan 

yang telah di upload dengan 

dengan jumlah putusan 

5 Peningkatan Kualitas 

SDM 

a. Prosentase pegawai yang 

diusulkan mengikuti diklat 

Mengikuti Diklat Adminstrasi 

Umum maupun Administrasi 

Perkara 

b. Persentase pegawai yang 

lulus diklat 

Perbandingan antara pegawai 

yang mengikuti diklat dengan 

pegawai yang lulus diklat 

6 Peningkatan kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

Perbandingan jumlah pengaduan 

yang ditindak lanjuti mengenai 

perilaku aparatur peradilan 

(teknis dan non teknis) dengan 

jumlah pengaduan yang 

dilaporkan. 

  b. Persentase temuan 

pengaduan ditindaklanjuti 

dengan temuan pengaduan 

Perbandingan jumlah temuan 

yang ditindaklanjuti dengan 

temuan yang dilaporkan dan 

ditindaklanjuti 

7 Terselenggaranya Persentase pengadaan sarana Perbandingan jumlah sarana dan 
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penyediaan sarana dan 

prasarana 

dan prasarana prasarana yang berhasil 

dilaksanakan dengan sarana dan 

prasarana yang terdapat dalam 

DIPA 

2. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Rote Ndao Tahun 2015 

Adapun rencana kinerja pengadilan Negeri Rote Ndao tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

 

NO 

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target  

 1 Peningkatan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase kesepakatan mediasi perkara perdata 

gugatan 

20% 

b. Persentase Penyelesaian Perkara tepat pada 

waktunya 

90% 

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 

2 Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

a. Persentase berkas yang diajukan upaya hukum 

yang disampaikan secara lengkap 

100% 

b. Persentase berkas yang diregister dan 

didistribusikan ke Majelis 

100% 

3 Meningkatnya 

aksepbilitas putusan 

hakim  

Persentase perkara yang mengajukan upaya 

hukum terhadap putusan tingkat pertama  

90% 

4 Meningkatnya aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan 

Peningkatan amar putusan yang dapat di akses 

secara online 

90% 

5 Peningkatan Kualitas 

SDM 

a. Prosentase pegawai yang diusulkan mengikuti 

diklat 

50% 

b. Persentase pegawai yang lulus diklat 100% 

6 Peningkatan kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 

  b. Persentase temuan pengaduan ditindaklanjuti 

dengan temuan pengaduan 

100% 

7 Terselenggaranya 

penyediaan sarana dan 

prasarana 

Persentase pengadaan sarana dan prasarana 100% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Pengukuran Kinerja. 

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 Rote Ndao  tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat 

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.  

                                                 Realisasi 

Tingkat Capaian kinerja = ----------------------------- x 100% 

                                                 Rencana/Target 

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian 

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian 

kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini: 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase 

kesepakatan mediasi 

perkara perdata 

gugatan 

20% 0% 0% 

b. Persentase 

Penyelesaian Perkara 

tepat pada waktunya 

90% 94% 100% 

c. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 

2. Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

a. Persentase berkas 

yang diajukan upaya 

100% 100% 100% 
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hukum yang 

disampaikan secara 

lengkap 

b. Persentase berkas 

yang diregister dan 

didistribusikan ke 

Majelis 

100% 100% 100% 

3. Meningkatnya 

aksepbilitas putusan 

hakim  

Persentase putusan 

pengadilan yang tidak 

diajukan upaya hukum 

90% 82,5% 91% 

4. Meningkatnya 

aksesbilitas 

masyarakat 

terhadap peradilan 

Peningkatan amar 

putusan yang dapat di 

akses secara online 

90% 70% 78% 

5. Peningkatan 

Kualitas SDM 

a. Prosentase pegawai 

yang diusulkan 

mengikuti diklat 

50% 0% 0% 

b. Persentase pegawai 

yang lulus diklat 

100% 100% 100% 

6. Peningkatan kualitas 

pengawasan 

 

a. Persentase pengaduan 

yang ditindaklanjuti 

100% 0% 0% 

b. Persentase temuan 

pengaduan 

ditindaklanjuti dengan 

temuan pengaduan 

100% 100% 100% 

7. Terselenggaranya 

penyediaan sarana 

dan prasarana 

Persentase pengadaan 

sarana dan prasarana 

100% 99,75% 99,75% 

 

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis, 

Pengadilan Negeri Rote Ndao menyatakan bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan 

tercapai pada tahun 2015 terdiri dari 7 (tujuh) sasaran utama. Untuk mengetahui keberhasilan dan 

kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan analisis akuntabilitas kinerja. 

Hasil analisi akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut: 

1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA 

Sasaran tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yakni 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. a. Persentase kesepakatan mediasi 20% 0% 0% 

b. Persentase Penyelesaian Perkara 

tepat pada waktunya 

90% 94% 100% 
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c. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 

 

a. Indikator kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi 

Mediasi diupayakan dalam penyelesaian sengketa perdata gugatan agar para pihak 

memperoleh win-win solution dan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara. 

Pengadilan Negeri Rote Ndao menargetkan 20% dari seluruh perkara perdata gugatan dapat 

diselesaikan melalui mediasi, namun sampai saat ini upaya belum berhasil dengan data sebagai 

berikut : 

1. Penyelesaian perkara tepat 

waktu 

Persentase perkara perdata 

dan pidana yang diselesaikan  

Target  Realisasi Capaian 

 

20% 

 

0% 

 

0% 

 

 Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Rote Ndao menerima 25 perkara perdata gugatan yang 

semuanya dilakukan upaya mediasi. Namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai 

kesepakatan, dikarenakan para pihak mempertahankan pendapatnya sendiri, tidak bersedia hadir 

dalam mediasi dan hanya mengirimkan kuasanya, yang lebih memilih menyelesaikan kasus melalui 

putusan pengadilan. 

b. Indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu 

Untuk penyelesaian perkara secara cepat (kurang dari 5 bulan), terutama perdata, pengadilan 

Negeri Rote Ndao menargetkan 90% dari perkara yang masuk. Dalam kinerjanya, ternyata 

realisasinya mencapai 94%, sehingga lebih besar dari target yang ditetapkan. 

1. Penyelesaian perkara tepat 

waktu 

Persentase perkara perdata 

dan pidana yang diselesaikan 

dalam waktu 5 bulan 

Target  Realisasi Capaian 

 

90% 

 

94% 

 

100% 

 Data perkara 

perkara jumlah selesai kurang 5 bulan persentase total 

pidana 46 46 100%  

94 % perdata 25 22 88% 

c. Indikator kinerja sisa perkara yang diselesaikan 

Indikator kinerja ini untuk menunjukkan sisa perkara tahun sebelumnya yang masih menjadi 

beban pada tahun 2015. Sisa perkara perdata dan pidana tahun 2014 sebanyak 16 perkara, yang 

mana perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau kinerja mencapai 100%. 
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Perkara sisa jumlah selesai tahun 2015 persentase total 

pidana 6 6 100%  

100 % perdata 10 10 100% 

 

2. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA 

Sasaran di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yakni : 

Indikator Kinerja Target  Realisasi  Capaian 

Persentase berkas perkara yang diajukan upaya hukum yang 

disampaikan secara lengkap 

100% 81,88% 81,88% 

Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100% 

  

a. Persentase berkas perkara yang diajukan upaya hukum yang disampaikan secara 

lengkap 

Terhadap upaya hukum yang diajukan pihak-pihak berperkara, maka Pengadilan Negeri 

Rote Ndao wajib mengirimkan berkas perkara secara lengkap. Kinerja pengadilan dalam 

pengiriman berkas upaya hukum secara lengkap ditargetkan sebesar 100% dan target ini dan 

realisasinya mencapai 81,88 % . Hal ini dikarenakan ada 4 (empat) perkara banding yang dicabut 

dan 2 perkara banding dikirim pada tahun 2016. 

Perkara Pidana 

Upaya hukum diajukan Dikirimkan secara lengkap persentase 

banding 3 2 66,6% 

Kasasi 2 2 100% 

Peninjauan kembali - - - 

Ket : dari 3 upaya hukum banding yang diajukan, 1 dicabut 

Perkara Perdata 

Upaya hukum diajukan Dikirimkan secara lengkap persentase 

banding 7 3 42,8% 

Kasasi 1 1 100% 

Peninjauan kembali 1 1 100% 

Ket : dari 7 upaya hukum yang diajukan, 2 diantaranya dicabut, dan 2 dikirim pada 2016 

b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis 

Indikator ini ditargetkan 100%, artinya seluruh berkas perkara yang diterima oleh 

Pengadilan Negeri harus diregister dan segera didistribusikan kepada Majelis. Realisasi 
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pekerjaaan 100%, artinya capaian persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke 

Majelis pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut : 

Perkara Perdata 

No Jenis perkara Perkara diterima Perkara diregister dan didistribusikan % 

1. Gugatan 25 25 100% 

2. Permohonan  3 3 100% 

 

Perkara Pidana 

No Jenis perkara Perkara diterima Perkara diregister dan didistribusikan % 

1. Biasa 46 46 100% 

2. Cepat/Lalulintas 298 298 100% 

 

3. MENINGKATNYA AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM 

Putusan pengadilan yang berkualitas dan berkeadilan tentu menjadi harapan masyarakat. 

Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan dapat dilihat dari jumlah upaya hukum yang 

diajukan para pihak. Walaupun ini sangat subyektif, namun dapat sedikit memberi gambaran tentang 

penerimaan para pihak terhadap putusan pengadilan. 

Dalam kinerja ini, Pengadilan Negeri Rote Ndao menargetkan 90% putusannya dapat diterima 

masyarakat (para pihak) dan realisasinya sebesar 82,5 %, sehingga capaiannya sebesar  91 %. 

sasaran Indikator kinerja Target  Realisasi  Capaian 

Meningkatnya aksepbilitas 

putusan hakim 

Persentase putusan pengadilan 

yang tidak diajukan upaya hukum 

90% 82,5% 91% 

 

Pada tahun 2015 terdapat 46 putusan perkara pidana dimana 3 diantaranya para pihak 

mengajukan upaya hukum banding. Untuk perkara perdata, dari 25 perkara yang diputus, 7 

diantaranya melakukan upaya hukum banding, yang dapat dilihat dari data sebagai berikut : 

Data perkara 

Perkara Jumlah Upaya hukum Menerima putusan Persentase total 

pidana 46 3 43 93%  

82,5 % perdata 25 7 18 72% 
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4. MENINGKATNYA AKSESBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PUTUSAN PERADILAN 

Salah satu bukti transparansi dan akuntabilitas pengadilan adalah ketika masyarakat diberikan 

akses yang luas untuk dapat menerima informasi tentang persidangan maupun putusan pengadilan. 

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan aksestabilitas, maka setiap putusan haruslah di 

upload atau di unggah di website, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Pada tahun 2015 ini, 

Pengadilan Negeri Rote Ndao mencanangkan target 90% putusan pengadilan baik pidana maupun 

perdata untuk di upload. Dalam realisasinya, ternyata upload putusan secara keseluruhan adalah 

sekitar 70,4%, sehingga capaiannya adalah sebesar 78,24%, sebagaimana table berikut : 

sasaran Indikator kinerja Target  Realisasi  Capaian 

Meningkatnya aksesbilitas 

putusan hakim 

Peningkatan putusan pengadilan 

yang dapat diakses secara on line 

90% 68,18% 75,75 % 

 

 Besarnya realisasi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang telah di upload dapat 

ditunjukkan dengan table sebagai berikut : 

Perkara Sisa 2014 Masuk 2015 Putus upload 

  

 

Persentase total 

pidana 6 46 42 42 100%  

68,18 % perdata 10 25 22 8 36% 

 

5. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh 

pengadilan Negeri Rote Ndao, dan ini dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai untuk mengikuti 

diklat teknis maupun non teknis. 

Dalam realisasinya, ternyata tidak ada pegawai yang diusulkan untuk mengikuti diklat teknis 

maupun non teknis, karena tidak ada pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan pada diklat 

yang disediakan oleh Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian tidak ada indikator kinerja yang 

dapat dihitung. 

Dalam tahun 2015 terdapat 2 (dua) orang hakim yang mengikuti diklat teknis atas panggilan 

Mahkamah Agung dan keduanya lulus dalam diklat tersebut. 

Indikator Kinerja Target  Realisasi  Capaian 

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat 50% 0% 0% 

Persentase pegawai yang lulus diklat 100% 100% 100% 
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6. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN 

Pengawasan terhadap perilaku pegawai pengadilan dilakukan baik secara internal maupun 

eksternal melalui pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Pengadilan 

Negeri Rote Ndao bertekat akan menindak lanjuti setiap pengaduan dan temuan hasil pengaduan 

yang ada, namun dalam tahun 2015 tidak ada pengaduan dari masyarakat, sehingga dengan 

demikian tidak ada indikator kinerja yang dapat dihitung. 

Indikator Kinerja Target  Realisasi  Capaian 

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 0% 0% 

Persentase temuan pengaduan dengan pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

100% 0% 0% 

 

7. TERSELENGGARANYA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

Sarana dan prasarana dalam melakukan pekerjaan adalah hal yang sangat penting dalam 

mencapai kinerja yang  baik. Dalam tahun 2015, Pengadilan Negeri mendapatkan tambahan sarana 

dan prasarana dalam bentuk pengadaan server. Target yang dicanangkan adalah 100%, namun 

dalam realisasinya mencapai 99,75%, yang dapat ditunjukkan dengan table berikut : 

sasaran Indikator kinerja Target  Realisasi  Capaian 

Terselenggaranya 

penyediaan sarana dan 

prasarana 

Persentase pengadaan sarana dan 

prasarana 

100% 99,75% 99,75% 

 

Belanja pengadaan atau penyediaan sarana dan prasarana ditunjukkan dengan data berikut : 

    Pagu pengadaan barang Realisasi Sisa % 

Rp.         40.000.000,00 Rp.              39.900.000,00 Rp.            100.000,00 99,75% 

 

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja 

juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 

2015 yang terdiri dari : 

1. DIPA (01) badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non 

Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal 

2. DIPA (03) badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) 

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Rote ndao tahun anggaran 2015, rincian 

pagu dan relisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi DIPA (03) Badan Peradilan 

Umum adalah sebagai berikut : 
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1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DIPA 01) 

Pagu Realisasi Sisa Persentase(%) 

Rp 3.334.162.000,00 Rp 2.772.830.948,00 Rp 561.332.052,00 83,16% 

 

Dengan realisasi Belanja sebagai berikut : 

Kegiatan 

 

Pagu Realisasi Sisa % 

Belanja 

pegawai 

Rp 2.651.695.000,00 Rp 2.117.517.530,00 Rp 534.177.470,00 79,8% 

Belanja barang Rp    367.508.000,00 Rp    362.990.206,00 Rp    4.517.794 ,00 98,7% 

Belanja jasa Rp.     21.000.000,00 Rp      19.344.602,00 Rp     1.655.398,00 92,1% 

Belanja 

pemeliharaan 

Rp      65.700.000,00 Rp      64.782.050,00 Rp        917.950,00 98,6% 

Belanja 

perjalanan 

biasa 

Rp    188.260.000,00 Rp    168.296.560,00 Rp   19.963.440,00 89,4% 

Belanja modal Rp      40.000.000,00 Rp      39.900.000,00 Rp       100.000,00 99,7% 

 

              Pagu anggaran tidak terserap seluruhnya karena adanya mutasi Hakim dan Pegawai 

sehingga terjadinya penurunan realisasi belanja pegawai serta anggaran untuk perpustakaan karena 

kurangnya ketersediaan buku-buku di Kota Kupang. 

 

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

                Pagu Realisasi Sisa % 

Rp 70.285.000,00 Rp 59.109.170,00 Rp 11.175.830,00 84,1% 

 

Dengan realisasi belanja sebagai berikut : 

 

Kegiatan                 Pagu Realisasi Sisa % 

Belanja barang Rp   52.575.000,00 Rp 50.149.170,00 Rp 2.425.830,00 99,3% 

Belanja jasa Rp     7.710.000,00 Rp   7.110.000,00 Rp    600.000,00 92,2% 

Belanja perjalanan 

biasa 

Rp   10.000.000,00 Rp   1.850.000,00 Rp 8.150.000,00 18,5% 

 

Dalam tahun 2015 belanja barang operasional dan non operasional tidak terserap 

seluruhnya karena tidak ada perkara prodeo yang menggunakan dana ini juga anggaran 

untuk perjalanan biasa terserap sangat minim karena jumlah perkara yang sedikit dan 

jumlah pemberitahuan putusan yang kecil 

Dalam melaksanakan tugas peradilannya dan demi kelancaran dalam upaya 

pelayanan public Pengadilan Negeri Rote Ndao telah dilengkapi dengan perangkat IT. 

Perangkat IT tersebut terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. 

 

 

 

1. Perangkat Keras 
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Adapun perangkat keras yang ada pada Pengadilan Negeri Rote Ndao antara lain 

sebagai berikut : 

 Server dengan jumlah 2 (dua) unit  

 Laptop/Notebook dengan jumlah 8  (delapan) unit tetapi 3 (tiga) unit dalam keadaan 

rusak 

 PC dengan jumlah 15 (lima belas) unit tetapi  8  (delapan) unit dalam keadaan rusak 

 Printer dengan jumlah 17 (tujuh belas) unit tetapi 9 (sembilan) unit dalam keadaan 

rusak 

 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang ada pada Pengadilan Negeri Rote Ndao antara lain 

sebagai berikut : 

 Server SIPP/CTS baru degan Operating Sistem Linux Centos 7 

 Server SIPP/CTS lama sebagai backup dengan Operating Sistem Windows Server 

2008 R2 

 Operating Sistem Windows 7 pada PC dan Notebook/Laptop sebagai client untuk 

mengakses aplikasi SIPP/CTS 

 Program Aplikasi MySQL Server sebagai database program SIPP/CTS, Program 

Aplikasi XAMPP untuk menjalankan aplikasi SIPP/CTS dan browser Mozilla Firefox 

untuk mengakses Aplikasi SIPP/CTS 

 Serta program-program aplikasi pendukung seperti Microsoft Office, Adobe Reader, 

SQLYog, Filezilla, dan lain-lain. 

 

Dukungan teknologi dalam hal ini perangkat keras maupun perangkat lunak tersebut 

digunakan demi menunjang kelancaran pekerjaan sehari-hari dalam pelayan administrasi 

terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam sistem aplikasi seperti Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan, Informasi Panggilan Delegasi (verhoor 

delegatie), Transparansi Biaya Perkara, Aplikasi elektronik lainnya seperti: SIMAK-BMN, 

SIKEP, Komdanas, SAKPA, SIMARI, BAPENAS, RKAKL/DIPA dan lainnya sesuai dinamika 

kebutuhan yang setiap saat selalu berkembang. dan juga diharapkan dapat menjawab 

tuntutan akan keterbukaan informasi peradilan yang dapat diakses oleh pencari keadilan. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

BAB IV 



PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah      17  

 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Rote Ndao tahun 

2016 merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya peradilan di bawah 

mahkamah Agung. Dengan adanya analisa kinerja, maka kedepannya diharapkan adanya suatu 

langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja. Dengan analisa kinerja, maka kita dapat 

melihat kekurangan ata kelemahan kita, sekaligus untuk dapat memperbaikinya.  

Perbaikan kinerja yang diharapkan dari adanya analisa kinerja tahun ini adalah untuk 

semakin dapat meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Rote Ndao menjadi institusi 

yang berwibawa, mandiri dan produknya atau putusannya lebih mencerminkan keadilan dan 

kemanfaatan. 

Kualitas kinerja yang lebih baik dapat dicapai apabila unit-unit maupun komponen yang 

bekerja di dalam Pengadilan Negeri Rote Ndao saling bersinergi, dengan melakukan suatu 

perencanaan kerja yang sistematis, pelaksanaan kerja yang serius dan konsisten serta 

berorientasi pada keadilan. 

Unsur  kemandirian maupun kinerja didasari dengan peningkatan kinerja yang akan 

berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri 

Rote Ndao oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah 

tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga dapat menimbulkan kepuasan  masyarakat 

pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum dan peradilan yang professional, efektif 

dengan biaya ringan. 

1. Keberhasilan  

Keberhasilan atas capaian target dari rencana kinerja tahun 2015 yang telah 

ditetapkan tidak dapat lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. 

Keberhasilan suatu kinerja adalah cermin dari berjalannya suatu system yang telah 

diterapkan, yang kemudian secara konsisten dilaksanan oleh semua aparatur 

pengadilan. Keberhasilan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rote Ndao di tahun 

2015 antara lain : 

 Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Rote Ndao yang pada 

umumnya sudah berjalan baik dan telah mencapai target. 

 Proses penyelesaian perkara kurang dari 5 (lima) bulan. 

 Peningkatan sumber daya meanusia melalui pegawai yang telah lulus diklat. 

 Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan 

fungsi yang ada dalam DIPA telah dapat direalisasikan. 

2. Kendala dan Hambatan 

Di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaaan, tentu saja muncul hambatan 

atau kendala yang dapat mempengaruhi kinerja pengadilan, dimana kendala atau 

hambatan yang ada dalam pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah : 

 Dalam upaya mediasi, para pihak selalu bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga 

sulit ditemukan jalan keluar. 
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 Perkara perdata gugatan yang masuk dalam akhir tahun (Oktober-Desember), 

sehingga menghambat penyelesaian perkara pada tahun berjalan, demikian pula 

pelimpahan perkara pidana. 

 Kurangnya advokad di kabupaten Rote Ndao, menyebabkan kuasa hukum para 

pihak berasal dari luar kabupaten, hal ini mempengaruhi kehadiran para pihak di 

persidangan, karena moda transpotasi laut dan udara kadang tidak ada akibat 

cuaca buruk. 

 Masih banyak karyawan yang merangkap pekerjaan misalnya Jurusita dengan 

bendahara, bahkan banyak pekerjaan–pekerjaan yang penting dikerjakan tenaga 

honor. 

B. SARAN 

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan system akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang obyektif dan transparan dalam 

merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Rote Ndao sesuai 

dengan ciri khas dari tugas dan funginya dan keterampilan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan penyelesaian perkara. 

2. Untuk mendapatkan capaian kinerja, analisa dan evaluasi, perlu ada standarisasi ukuran 

kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker. 

3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari dua 

tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena. 

4. Keterbukaan dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). 

5. Dalam pengelolaan DIPA perlu adanya petunjuk teknis pengeloaan DIPA BUA (DIPA 01) dan 

DIPA BADILUM (03) dari Mahkamah Agung agar sesuai dengan Standar yang diberlakukan 

oleh BPK dan BAWAS MA RI. 

 

 


