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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesempatan dan 
karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2017 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan 
peradilan umum yang secara organisasi berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 
sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan juga sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung 
RI sebagai peradilan yang tertinggi.

LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2017 juga merupakan pelaksanaan asas 
akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden 
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diganti 
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dan kemudian ditindak lanjuti lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta secara organisasi 
dalam unit kerja pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah ditindak lanjuti 
dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 
November 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 
2018.

Selain itu penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2017 ini 
merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Srategis Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 
tahun 2015 -  2019 yang diperjanjikan melalui peijanjian kineija antara Panitera dan Sekretaris 
(sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan) kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Metro Kelas IB pada awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT) sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sarana kendali mutu kinerja aparatur 
peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam rangka pencapaian target 
sasaran yang diukur berdasarkan parameter Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran terhadap 4 Sasaran Strategis dengan 14 Indikator Kinerja Utama 
yang telah ditetapkan secara umum menunjukkan adanya keberhasilan dan peningkatan capaian 
kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya.

Semoga LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2017 ini ini dapat memberikan 
manfaat dalam perencanaan kineija maupun anggaran dan menjadi bahan evaluasi internal dalam 
rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB di masa yang akan datang. 
Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kerjasama 
yang baik dalam penyusunan laporan ini.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 
2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 
sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam lingkungan 
peradilan umum di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang juga merupakan salah satu 
awal depan Mahkamah Agung RI sebagai peradilan tertinggi.

LKjIP ini juga merupakan wujud pelaksanaan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
Negara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang kemudian 
ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan selanjutnya secara 
organisasi pada unit kerja peradilan di bawah Mahkamah Agung RI ditindak lanjuti dengan Surat 
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 
Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKjIP 
Tahun 2017 dan Dokumen Peijanjian Kineija Tahun2018.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2017 merupakan 
implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 
2015 -  2019 yang di dalamnya telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang hendak diwujudkan 
dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan Hakim;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Tolok ukur keberhasilan terwujudnya 4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Metro Kelas 
IB tersebut ditentukan oleh 14 Indikator Kinerja Utama (main performance indicator) yang telah 
ditetapkan target capaian kinerja setiap tahunnya dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan 
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang diharapakan dapat dipenuhi oleh aparatur Pengadilan Negeri 
Metro Kelas IB, dengan rincian sebagai berikut:

S  14IndikatorKinerja Utama PengadilanNegeri Metro Kelas IB, yaitu:

L
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
Persentase perkara yang diselesaikan;
Persentase penurunan sisa perkara;
Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum;
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
Indek respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepatwaktu;
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi PK secara lengkap dan tepat 
waktu;
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 hari setelah p u tu s ;____________________________
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11. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan;
12. Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
13. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum);
14. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Dari capaian kinerja dalam tahun 2017 tersebut, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 
berupaya terus mempertahankan capaian kinerja yang telah berhasil diraih dan berusaha 
meningkatkan kineija yang belum mencapai targetnya. Untuk itu sangat diharapkan adanya 
dukungan dari Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk 
penambahan minimnya sumber daya aparatur peradilan dan dukungan alokasi anggaran yang 
memadai bagi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dimasa mendatang.
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar penting dalam suatu negara. Terlebih lagi 
bagi negara Indonesia yang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) telah 
menegaskan, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum”. Bahkan di tengah kuatnya 
arus globalisasi yang melanda masyarakat dunia seiring dengan pesatnya perkembangan 
teknologi transportasi dan telekomunikasi yang telah menciptakan fenomena dunia tanpa batas 
{borderless world), keberadaan lembaga peradilan di Indonesia sebagai penyelenggara negara di 
bidang kekuasaan kehakiman diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam rangka 
mewujudkan tujuan utama dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 
yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum 
serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
menghendaki adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaran negara di Indonesia, maka 
dalam rangka merespon adanya tuntutan masyarakat terhadap akses keadilan (acces to justice) 
yang lebih adil dan berkepastian, serta pelayanan hukum {legal services) yang lebih efisien dan 
terbuka, Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi telah 
menerbitkan Cetak Biru {Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang merupakan 
penyempurnaan dari Cetak Biru yang sebelumnya diterbitkan pada tahun2003.

Hal ini sudah tentu harus dijabarkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI beserta 
lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 
dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mewujudkan tata kelola peradilan yang baik 
{good judicial governance) dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan mempedomani 
asas- asas umum penyelenggaran negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas 
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas 
akuntabilitas.

Terkait dengan persoalan pentingnya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara 
tersebut, maka sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah 
diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah yang kemudian dalam perkembangannya telah diganti dengan Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada 
pokoknya mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah, termasuk lembaga peradilan untuk 
menyampaikan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang lebih tinggi secara beijenjang.

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebagai bagian dari unit kerja penyelenggara kekuasaan 
kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung RI dalam rangka memenuhi kewajiban 
akuntabilitas kinerja lembaga peradilan merujuk kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 
Nomor: 1003A/SEK/OT.Ol.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKjIP 
Tahun 2017 dan Dokumen Peijanjian Kinerja Tahun 2018.
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LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB ini merupakan gambaran tentang kinerja yang 
telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam tahun 2017 baik yang berupa 
keberhasilan maupun yang belum berhasil, serta kendala yang dihadapi berikut langkah antisipasi 
yang perlu diambil. Disamping itu LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban anggaran 
yang telah dialokasikan bagi kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pengadilan 
Negeri Metro Kelas IB dalam Tahun Anggaran 2017.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dengan merujuk ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) 
huruf a dan Pasa 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang 
telah diubah dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009, berkedudukan di Kota Metro yang melaksanakan kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dalam daerah hukumnya yang meliputi seluruh 
wilayah Kota Metro. Jika dilihat dari struktur organisasi peradilan di Indonesia, Pengadilan 
Negeri Metro Kelas IB merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan 
umum berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai peradilan tingkat banding 
sekaligus kawal depan bagi Mahkamah Agung RI yang merupakan peradilan tertinggi bagi 
seluruh lingkungan peradilan dilndonesia.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah 
diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 
49 Tahun 2009, yaitu:

1. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan 
perdata di tingkat pertama dalam lingkup kewenangannya sebagai peradilanumum;

2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi 
pemerintah didaerahnya, apabila diminta;dan

3. Tugas dan kewenangan lain berdasarkanundang-undang.

Sejalan dengan tugas pokoknya tersebut, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 
menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Fungsi peradilan (judicial function), yaitu menerima, memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dalam lingkup 
kewenangannya sebagai peradilan umum (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun2009);

2. Fungsi memberikan keterangan, saran dan nasihat hukum kepada pemerintah 
setempat, yaitu Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dapat memberikan pertimbangan dan 
nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 
ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah 
diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun2009)
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3. Fungsi lainnya, yaitu melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang- 
undang (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang- 
Undang Nomor 49 Tahun 2009), antara lain:

Pemberian layanan bagi pencari keadilan pada umumnya, yaitu pengadilan 
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhara, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 
ayat (2) Undang- UndangNomor48Tahun2009tentangKekuasaanKehakiman);

Pemberian layanan bantuan hukum khusus bagi pencari keadilan yang tidak 
mampu, yaitu pengadilan mengadakan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan 
layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 57 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman);

Pemberian layanan informasi publik di pengadilan, yaitu memberikan akses 
kepada masyarakat untuk memperoleh informasi peradilan (Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik);

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tersebut dijalankan 
oleh aparatur peradilan dengan unsur pokok struktur organisasinya terdiri dari Pimpinan (Ketua 
dan Wakil Ketua), Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi setiapunsur dari struktur organisasi peradilan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah 
diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 
49 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (selanjutnya 
disingkat PERM A Nomor 7 Tahun 2015), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua

Tugas pokok Ketua Pengadilan adalah sebagai pimpinan Pengadilan yang 
bertanggungjawab atas terselenggaranya organisasi peradilan dalam daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Ketua Pengadilan menyelenggarakan 
fungsi:
Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dengan dibantu oleh seorang Wakil Ketua 
(Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum);
Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru 
Sita agar peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan 
memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi 
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 53 ayat(l) dan (3) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum);
Bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara di Pengadilan dengan 
mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas perkara, dan surat-surat 
lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis 
Hakim/Hakim untuk diselesaikan (Pasal 55, 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum);
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2. Wakil Ketua

Wakil Ketua adalah unsur pimpinan yang mendampingi Ketua dengan tugas pokok 
melaksanakan tugas Ketua apabila berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi:

Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan kepadanya;
Koordinator Pengawasan untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas telah 
dikeijakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil 
pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. Hakim

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang 
dibagikan kepadanya, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan 
penyelenggaran fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

4. Kepaniteraan

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 71 
dan 73 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di 
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat- surat yang berkaitan 
denganperkara.

Susunan organisasi kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera dengan dibantu 
oleh:

Panitera MudaPerdata;
Panitera MudaPidana;
Panitera Muda Khusus; dan 
Panitera MudaHukum.
Disamping itu berdasarkan Pasal 431 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula 
Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan terdiri atas :

PaniteraPengganti;
Juru Sita; dan 
PranataPeradilan.

a. Panitera

Tugas pokok Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis 
dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat- surat yang berkaitan dengan perkara 
(Pasal 74 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).
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Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera berdasarkan ketentuan Pasal 
75 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian 
dukungan dibidang teknis;
pelaksanaan pengelolaan administrasiperkara perdata; 
pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana; 
pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi 
perkara pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis 
dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 
pelaksanaan mediasi;
pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b. Panitera MudaPerdata

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di 
bidang perdata (Pasal 76 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Perdata berdasarkan 
ketentuan Pasal 77 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; 
pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis 
Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari KetuaPengadilan; 
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 
pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan 
kembali kepada para pihak;
pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi 
dan peninjauan kembali;
pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para
pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung;
pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukumtetap; 
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada 
Panitera Muda Hukum;
pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera MudaPidana

Tugas pokok Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan administrasi perkara di 
bidang pidana (Pasal 78 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

l o iLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017



Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Pidana berdasarkan 
ketentuan Pasal 79 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fimgsi: 
pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; 
pelaksanaan registrasi perkara pidana;
pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon; 
pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis 
Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 
pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan 
penahanan dan penangguhan penahanan;
pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan daripenyidik; 
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir 
pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan 
kembali kepada para pihak;
pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi 
dan peninjauan kembali;
pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para 
pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan 
Mahkamah Agung pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa 
Penuntut Umum danTerdakwa; 
pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hokum tetap; 
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada 
Panitera Mud aHukum;
pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Panitera.

d. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok Panitera Muda Hukum adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan 
dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan (Pasal83PERMANomor 
7 Tahun 2015).
Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Hukum berdasarkan 
ketentuan Pasal 84 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
pelaksanaan penyajian statistic perkara;
pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
pelaksanaan keija sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan
transparansi perkara;
pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Panitera.

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya 
pelaksanaan persidangan (Pasal 432 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).
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Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 
433 PERMA Nomor 7 Tabun 2015 menvelenggarakan fungsi •j C>
pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis / berurutan;
pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan
diminutasi;dan
pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda 
sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera MudaHukum.

f. Juru Sita

Juru Sita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan 
persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal
435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pemanggilan kepada parapihak;
pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi kepada parapihak;
pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;dan
pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi kepada para pihak terkait

g. Pranata Peradilan

Pranata Peradilan bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses 
administrasi perkara (Pasal 436 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pranata Peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 437
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan administrasi perkara pada Mejal;
pelaksanaan administrasi perkara pada Meja II; dan
pelaksanaan administrasi perkara pada Mejalll.

5. Kesekretariatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 287 dan Pasal 289 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, 
Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang 
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di 
lingkungan pengadilan.

Susunan organisasi Kesekretariatan tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 
membawahi Sub Bagian Kesekretariatan yang terdiri atas:
Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
Sub Bagian Umum dan Keuangan;
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Disamping itu berdasarkan Pasal 438 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula 
Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan yang terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai 
dengan bidang tugas keahliannya (Bendahara, Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata 
Komputer) dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keija, serta 
dengan jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku.

a. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang 
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di 
lingkungan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Sekretaris berdasarkan ketentuan Pasal 288
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
pelaksanaan urusan kepegawaian;
pelaksanaan urusan keuangan;
penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;dan
penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di 
lingkungan Kesekretariatan Pengadilan NegeriMetro Kelas IB.

b. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, 
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
dokumentasi serta pelaporan (Pasal 290 PERMA Nomor 7 Tahun 2015),

c. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan 
tata laksana (Pasal 291 PERMA Nomor 7 Tahun2015).

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan (Pasal 292 
PERMA Nomor 7 Tahun 2015).
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c. STRUKTUR ORGANISASI

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Metro Kelas 
IBmenyusul diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 yang telah memisahkan jabatan 
Panitera dengan Sekretaris yang diikuti pula adanya perubahan struktur organisasi di bidang 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sudah tentu menimbulkan beberapa permasalahan utama 
(strategic issued) bagi organisasi peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Pegadilan Negeri Negeri Metro Kelas IB 
dalam bidang organisasi terkait dengan adanya perubahan struktur organisasi peradilan tersebut, 
antara lain:

A. Dalam bidang Kepaniteraan dengan telah dihapuskannya jabatan Wakil Panitera dengan 
ketentuan bagi yang telah menjabatnya pada saat PERMA Nomor 7 Tahun 2015 berlaku 
diberikan masa transisi selama 5 tahun tetap menduduki jabatan tersebut, menimbulkan 
permasalahan tentang kejelasan tugas pokok dan fungsinya selama masa transisi dalam 
struktur organisasi Kepaniteraan. Disamping itu perlu juga adanya kejelasan tentang 
pengisian jabatan Panitera Muda Khusus dalam strukutur organisasi kepaniteraan di 
Pengadilan Negeri Kelas I B.

B. Dalam bidang Kesekretariatan dengan adanya perubahan nomenklatur baik yang bersifat 
penggabungan, yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, maupun yang bersifat 
penambahan, yaitu Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, ataupun 
nomenklatur yang benar-benar baru, dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
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Informasi dan Pelaporan tentunya menimbulkan tantangan tersendiri bagi yang diberikan 
amanah dan tanggung jawab untuk menjabatnya agar segera menguasai tugas pokok dan 
fungsinya, serta meningkatkan kompetensinya.

C. Sumber daya aparatur Pengadilan Negeri Negeri Metro Kelas IB yang masih terbatas, 
terutama dalam hal jumlah Hakim. Saat ini terhitung per tanggal 31 Desember 2017 
seluruhnya berjumlah 41orang, terdiri dari:

1 orang unsure Pimpinan Pengadilan yaitu Ketua. Sedangkan untuk jabatan Wakil 
Ketua hingga saat ini masih kosong;
8 orangHakim;
4 orang pejabat Kepaniteraan, yaitu Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda 
Pidana, dan Panitera MudaHukum;
3 orang pejabat Kesekretariatan, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi 
Informasi dan Pelaporan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub 
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Sedangkan untuk jabatan 
Sekretaris hingga saat mi masih kosong dan untuk sementara telah ditunjuk Kepala 
Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan sebagai Pelaksana 
Tugasnya;
10 orang Panitera Pengganti;
2 orang Juru Sita
5 orang Juru Sita Pengganti;dan
6 orang Staf Pengadministrasi Umum.

Beberapa permasalahan utama organisasi sebagaimana diuraikan di atas perlu kiranya 
segera disikapi dan dicarikan solusinya tidak hanya oleh Pengadilan Negeri NegeriMetro Kelas 
IB, namun juga oleh instansi atasan, yaitu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Mahkamah 
Agung RI, mengingat hal tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri NegeriMetro Kelas IB dalam rangka mewujudkan 
capaian kinerja yang telahditetapkan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF: uraian singkat tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan 
Kineija Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dan sejauh 
mana hasil capaian kineijanya dalam tahun2017.

BAB I PENDAHULUAN : menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut: latar belakang tentang 
Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Pengadilan 
Negeri Metro Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, 
menyampaikan Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas I B 
dan Sistematikan Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA : menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut: rencana 
strategis (RENSTRA) yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program utama dan 
kegiatan, perencanaan kinerja Tahun 2017 dan perjanjian kinerja Tahun 2017 pada Pengadilan 
Negeri Metro Kelas I B dalam Tahun Anggaran 2017.
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut: capaian 
kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam Tahun 2017 yang berisikan sasaran dan 
pencapaian kineija kegiatan, termasuk analisiscapaian indikator kinerja, serta realisasi anggaran 
yang dialokasikan untuk Pengadilan Negeri Metro Kelas IB  dalam Tahun Anggaran 2017.

BAB IV PENUTUP : menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut: kesimpulan umum atas 
capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB  dalam Tahun 2017 dan saran-saran yang 
akan diambil di masa mendatang untuk meningkatkan kineija Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
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BAB II
PERENCANAAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 

berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis Pengadilan 
Negeri Metro Kelas IB Tahun 2015-2019. Oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tahun ini merupakan implementasi 
tahun pertama dari Rencana Srategis Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang diperjanjikan 
melalui peijanjian kinerja antara pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB setiap awal tahun anggaran yang kemudian 
dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 
dicapai oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB selama kurun waktu satu sampai lima 
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, 
dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Pengadilan Negeri 
pada pokoknya berisikan hal-hal sebagaimana dilampirkan.

B. 1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan pandangan dan arah ke depan sebagai 
dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang 
ditetapkan dengan mengacu pada Cetak Biru (.Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang 
diterbitkan Mahkamah AgungRI.

Sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB memiliki visi 
yang sama, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Metro Kelas IByangAgung”.

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka 
dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil;
Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi 
kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 
1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaaninstitusi.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB menetapkan misi yang 
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan NegeriMetro Kelas IB.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
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Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri 
Metro Kelas IB yang Agung” adalah sebagai berikut:

• Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas IB :

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya 
kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan 
sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan 
fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif Sebagai konsekuensi dari 
penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, 
administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta 
pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus 
dijalankan secarabaik.

• Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari
Keadilan :

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik 
dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, 'bagi para pencari keadilan pada 
dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil 
bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana 
untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang 
mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

• Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB :

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak 
perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain 
menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non- 
teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan 
bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. 
Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana 
urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi 
yudisial dan non-yudisial.

• Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Metro
Keias IB

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk 
mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga 
kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta 
publikasi putusan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk 
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun 
kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan 
informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai 
jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta 
penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip
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transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya 
dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan 
meni againtegritasnya.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1 
sampai dengan 5 tahun) dengan mengacu kepada pernyataan visi danmisi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Metro Kelas I B adalah sebagai 
berikut:

1. Masyarakat pencari keadilan meningkat kepercayaannya pada sistem peradilan;
2. Masyarakat pencari keadilan memperoleh pelayanan yang prima;
3. Masyarakat pencari keadilan, termasuk mereka yang tidak mampu akan mendapatkan akses 

keadilan dengan sebagaimana mestinya;

Masyarakat pencari keadilan percaya Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dapa tmemenuhi 
dan mewujudkan butir l,2dan3 tersebut diatas.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah 
sebagai berikut:

• Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel;

• Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan Hakim;

• Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

• Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN 

S  PROGRAM UTAMA
Dalam melaksanakan tugas dan pokok dalam fungsinya sesuai visi dan misi 

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke 
tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2017 
Satuan Kerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB menerima anggaran Rp. 5.820.780.000,- 
(Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) 
yang didalamnya terdapat 2 (dua) DIPA denagn PAGU masing-masing sebagai berikut:
1 DIPA No. SP DIPA-005.01.2 099045/2018 tanggal 17 Januari 2017 yang terdiri dari 

2 (dua) program, yaitu:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 
Agung Rp. 5.384.780.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMahkamah Agung

Rp. 384.500.000,-
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2 . DIPA No. SP DIPA-005.03.2.099045/2018 tanggal 17 Januari 2017 yang terdiri dari 
1 (satu) program, yaitu:
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp.51.500.000,- 
Jumlah Rp.5.820.780.000,-

Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB telah menetapkan Reviu indikator Kinerja Utama 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Nomor: W9- 
U2/1054/OT.01.1/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Review Indikator 
Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan Nomor: W9- 
U2/1055/OT. 01 1/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Tim Penyusun Review 
Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
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Tabel 1.1 Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

N o. K inerja  U tam a In d ik a tor  K in erja F o rm u la si/ P erh itu n gan P en a n g g u n g
Jaw ab

S um b er
D ata

1. T erw ujudnya proses 
perad ilan  yang  pasti 
dan akun tabel

a. P ersen tase  sisa 
p erk a ra  yang  
diselesaikan :

P erdata
P idana

Jum lah  sisa  nerkara  v an a  d ise le sa ik an  x 100%
M ajelis  

H ak im  dan  
P an ite ra

L ap o ran  
B u lan an  dan 

L aporan  
T ahunan

Jum lah  sisa  p erka ra  yang  haru s d ise lesa ikan  

C atatan:
S isa p erka ra  = sisa  p erk a ra  tahun  sebelum nya

b. P ersen tase  perkara: 
P erd a ta  
P idana

Jum lah  p erka ra  v an a  d ise le sa ikan  tahun  beria lan  x 100%
Jum lah  p erk a ra  y ang  ada

C atatan:
- P e rband ingan  ju m lah  p e rk a ra  yang  d ise le sa ik an  dengan  p erk a ra  yang  harus d ise le sa ikan  

(s isa  aw al tah u n  +  p erk a ra  y ang  m asuk)
- Jum lah  perkara  y ang  d ise le sa ikan  tahun  berja lan  ada lah  ju m la h  p erka ra  yang  d ipu tu s 

tahun  berja lan
- Jum lah  p erka ra  y ang  ad a  ada lah  ju m la h  p e rk a ra  yang  d ite rim a  yang  tahun  b erja lan  

d itam bah  sisa p erka ra  tahun  sebelum nya
- P enyelesa ian  p erka ra  tepat w ak tu = p e rk a ra  y ang  d ise le sa ik an  tah u n  berja lan

M ajelis  
H akim  dan 

P an ite ra

L apo ran  
B u lanan  dan 

L aporan  
T ahunan

c. P ersen tase
pen u ru n an  sisa 
perkara:

P erdata
P idana

T n i-T n  x 100%  K et: T n=  sisa p erk a ra  tah u n  b erja lan  
T ni T n i=  sisa  p e rk a ra  tahun  sebelum nya

C atatan:
S isa p erk a ra  adalah  perkara  yang  belum  d ipu tu s pada  tahun  berja lan

M ajelis 
H ak im  dan  

P an itera

L aporan  
B u lan an  dan 

L aporan  
T ahunan

d. P ersen tase  perkara  
y ang  m engajukan  
up ay a  hukum : 

B and ing  
K asasi 
PK

Jum lah  perkara  v an s  tidak  m enea iukan  upava hukum  x  100%
Jum lah pu tusan  perkara

C atatan:
- U paya  hukum = B and ing , kasasi, P K

Secara hokum  sem akin  sed ik it yang  m engajukan  upaya hokum , m aka sem akin  puas atas 
pu tusan  pengadilan

M ajelis 
H akim  dan  

P an itera

L aporan  
B ulanan  dan 

L aporan  
T ahunan
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e. P ersen tase  p erka ra  
p idana  anak  yang  
d ise lesa ikan  den g an  
diversi.

Jum lah  o erk a ra  n id an a  anak  v a n s  d ise le sa ikan  seca ra  d iversi x  100%
Jum lah  p erk a ra  p id an a  anak

C atatan:
Diversi== anak  pe lak u  k e jah a tan  tid ak  d iangggap  sebagai p e lak u  kejahatan , m e la inkan  sebagai 
ko rban

M ajelis  
H ak im  dan  

P an ite ra

L apo ran  
B u lanan  dan  

L apo ran  
T ahunan

f. In d ek  resp o n  pencari 
kead ilan  yang  puas 
te rhadap  layanan  
pengadilan .

Index Kepuasan Pencari Keadilan

C atatan :
P E R M E N P A N  N o m o r K E P /25 /M .P A N /2 /2 0 0 4  tanggal 24  F eb ruari 20 0 4  te n tan g  P ed iom an  
U m um  Penyusunan  In d ex  K ep u asan  M asy arak a t U n it P e lay an an  Instansi P em erin tah  sesuai 
P era tu ran  M enteri P A N  d an  R B  N o m o r 16 T ahun  2014  ten tan g  P ed o m an  S u rv ey  K ep u asan  
M asyaraka t T erhadap  P en y e len g g araan  P elayanan  P u b lik

M aje lis  
H ak im  dan  

P an ite ra

L apo ran  
B u lan an  dan 

L apo ran  
T ahunan

2. Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara a tas  p u tu san
Hakim

a. P ersen tase  isi 
p u tu san  yang  
d ite rim a o leh  para  
p ih ak  tepat w aktu.

Ju m lah  Isi nu tusan  vans, d ite rim a  tep a t w ak tu  x 100%  
Jum lah  pu tusan M ajelis  

H akim  dan  
P an ite ra

L apo ran  
B u lan an  dan  

L aporan  
T ahunan

b. P ersen tase  perkara  
y ang  d ise lesa ikan  
m elalu i m ediasi.

Ju m lah  perkara  y an g  d ise le sa ik an  m ela lu i m ed iasi x  100%  
Jum lah  perkara  y ang  d ilakukan  m ediasi

C atatan:
P e rm a  N o. 1 T ahun  2016  ten tan g  P ro sed u r M ed iasi di P en g ad ilan

P an ite ra

L aporan  
B u lanan  dan 

L apo ran  
T ahunan

c. P ersen tase  berkas 
p erk a ra  yang  
d ia jukan  band in g  
kasai P K  secara  
lengkap  d an  tepat 
w aktu.

Jum lah  berkas oerkara  v a n s  d ia iukan  band ing . kasasi dan  P K  secara len ek a p  x  100%  
Jum lah  berka  p e rk a ra  yang  d im ohonkan  b and ing ,kasasi dan P K P an ite ra

L aporan  
B u lanan  dan 

L aporan  
T ahunan

d. P ersen tase pu tusan  
p erka ra  yang  
m en arik  p erha tian  
m asyaraka t yang  
dapa t d iakses secara 
o n line  dalam  w ak tu  1 
hari se telah  putus.

Jum lah  isi o u tu san  o erka ra  T io ikor v ang  di up load  dalam  w ebsite  x  100%  
Jum lah  p e rk a ra  m en arik  p erha tian  m asyaraka t y ang  d ipu tus P an ite ra

L apo ran  
B u lanan  dan 

L aporan  
T ahunan
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3. M eningkatkan  akses 
peradilan bag i 
m asyaraka t m isk in  
dan te rp ingg irkan .

a. P ro sen tase  p erk a ra  
p ro d eo  yang  
d ise lesaikan .

Jum lah  o erk a ra  p rodeo  v a n s  d ise le sa ikan  x 100%
Ju m lah  p erka ra  p rodeo

C atatan .
P E R M A  N o. 1 T ahun  2014  ten tan g  P ed o m a n  P em b erian  L ayanan  H ukum  bag i M asy arak a t 
T idak  M am p u  di P engad ilan

P an ite ra

L ap o ran  
B u lan an  dan  

L ap o ran  
T ahunan

b. P ro sen tase  p erka ra  
y ang  d ise le sa ik an  
d ilu a r g edung  
pengadilan .

Jum lah  o erka ra  v a n s  d ise le sa ikan  d ilu a r a e d u n e  n en ead ilan  x  100%

P an ite ra

L apo ran  
B u lan an  dan  

L ap o ran  
T ahunan

Jum lah  p e rk a ra  yang  seh aru sn y a  d ise le sa ikan  di luar gedung  pengadilan  

C atatan .
- P E R M A  N o. 1 T ahun  2014  ten tan g  P ed o m an  P em b erian  L ayanan  H u k u m  bag i M asyarakat 

T id ak  M am p u  di P engadilan
- D ilua r g ed u n g  p engad ilan  ad a lah  p erk a ra  y an g  d ise le sa ikan  d ilu a r  k an to r p engad ilan  

(ze ttin g  p laatz , sid ing  kelilin g  m au p u n  gedun g -g ed u n g  la innya)

c. P ro sen tase  pencari 
kead ilan  go lo n g an  
te rten tu  y ang  
m endapa t layanan  
B an tu an  H ukum  
(P osbakum )

Jum lah  oencari kead ilan  u o lonean  te ite n tu  v an a  m endapa tkan  lavanan  b an tuan  hukum  x  100%  
Jum lah  pencari kead ilan  g o lo n g an  te rten tu

C atatan:
P E R M A  N o. IT ah u n  2014  ten tang  P edom an  P em berian  L ayanan  H ukum  bagi M asyaraka t 
tidak  m am p u  di P engad ilan
G o longan  te rten tu  yakni m asy arak a t m isk in  dan  te rp ingg irkan  (m arjina l)

P an ite ra

L ap o ran  
B u lanan  dan  

L apo ran  
T ahunan

4. M eningkatkan  
kepatuhan  te rhadap  
putusan pengad ilan

P ersen tase  p u tu san  
perkara  perda ta  y ang  
d itindak lan ju ti 
(d ieksekusi)

Jum lah  o u tu san  o erk a ra  v an a  d itindak lan ju ti x  100%  
Jum lah  pu tusan  perkara  yang  sudah  B H T

C atatan:
B H T = B erkekuatan  H ukum  T etap

P an ite ra

L aporan  
B u lan an  dan  

L apo ran  
T ahunan
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' f  Program Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama yang telah 
ditetapkan tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah strategis bagaimana hal tersebut akan 
dicapai, yaitu melalui penetapan strategi kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang diuraikan di atas sangat 
ditentukan dari adanya program kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, 
sumber daya aparatur peradilan dan sarana prasarana yang tersedia di Pengadilan Negeri Metro 
Kelas IB.

Dari program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam pelaksanaannya 
diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan 
Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 
Agung
Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2017 dipergunakan untuk:
a. Pembinaan administrasi umum
b. Pembayaran gaji dan tunjangan
c. Kebutuhan sehari-hari perkantoran
d. Operasional perkantoran
e. Pemeliharaan kantor
f. Pembayaran terkait pelaksaan operasional kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2017 dipergunakan untuk:
a. Pengadaan teknologi informasi
b. Alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan
c. Peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran
d. Alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP
e. Pengadaan alat komunikasi dan pengolah data untuk sarana ESKUM dan ATR

3. Program Peningkatan Manajemen Peradiian Umum
Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2017 dipergunakan untuk:
a. Pelaksanaan pos pelayanan hukum
b. Pendaftaran berkas perkara
c. Penetapan majelis hakim dan PP serta penetapan hari sidang
d. Pemeriksaan disidang pengadilan
e. Minutasi
f. Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan terdakwa
g. Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan
h. Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama
i. Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama
j . Biaya penyelesaian perkara
k. Biaya eksekusi
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Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan 
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu 
sebagaimana termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dengan mempertimbangkan 
jumlah sumber daya aparatur peradilan, alokasi anggaran yang diterima dalam Tahun 
Anggaran 2017, sarana dan prasarana tersedia di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang 
dituangkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara Panitera dan Sekretaris kepada 
Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Tujuan penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, 
transparansi, dan kinerja aparatur peradilan, serta sebagai dasar penilaian 
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Metro 
Kelas IB.

Adapun penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IBuntuk Tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

' f  Penetapan Kinerja Tahun2017
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 
berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : AHMAD SUMARDI, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : ZAID UMAR BOBSAID,
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tanj ungkarang 
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

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

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

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, Desember 2017

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Pihak Pertama,

Zaid UmarBobsaid, S.H.,M.H, 
NIP. 19550606 198203 1 006
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C. PERENCANAAN KINERJA 2017

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 ini disusun berdasarkan PerMen PAN Nomor: 29 Tahun 2010 dengan mengacu kepada Reviu Indikator 
Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran
(Rp)

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti dan 
akuntabel

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan:

Perdata
Pidana

90% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

51.000.000

b. Persentase perkara: 
Perdata 
Pidana

99%

c. Persentase penurunan sisa 
perkara:

Perdata
Pidana

85%

d. Persentase perkara yang 
mengajukan upaya 
hukum:

Banding 
Kasasi 

- PK

95%

e. Persentase perkara pidana 
anak yang diselesaikan 
dengan di versi.

10%

f. Indek respon pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
pengadilan.

90%
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C. PERENCANAAN KINERJA 2017

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 ini disusun berdasarkan PerMen PAN Nomor: 29 Tahun 2010 dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama 
yang diformalkan dan dikaji sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran
(Rp)

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti dan 
akuntabel

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan:

Perdata
Pidana

90% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

51.000.000

b. Persentase perkara: 
Perdata 
Pidana

99%

c. Persentase penurunan sisa 
perkara:

Perdata
Pidana

85%

d. Persentase perkara yang 
mengajukan upaya 
hukum:

Banding 
Kasasi 

- PK

95%

e. Persentase perkara pidana 
anak yang diselesaikan 
dengan di versi.

10%

f. Indek respon pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
pengadilan.

90%
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Peningkatan efektivitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara atas putusan Hakim

a. Persentase isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu.

100% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Perkara Peradilan 
Umum yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya 
perkara
Pos Bantuan Hukum

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi.

25%

c. Persentase berkas perkara 
yang diajukan banding 
kasai PK secara lengkap 
dan tepat waktu.

90%

d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari 
setelah putus.

100%

Meningkatkan akses 
peradilan bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan.

a. Prosentase perkara prodeo 
yang diselesaikan.

100% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Perkara Peradilan 
Umum yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya 
perkara
Pos Bantuan Hukum

2 PKR 1.500.000

b. Prosentase perkara yang 
diselesaikan diluar gedung 
pengadilan.

25%

c. Prosentase pencari 
keadilan golongan tertentu 
yang mendapat layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum)

75% 240 OJ 24.000.000

Meningkatkan kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan

irosentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

90% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Biaya Eksekusi 1 PKR 300.000
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D. PERJANJIAN KINERJA 2017

Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir 
tahun 2017. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor : 29 Tahun 
2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2017 tidak terlepas dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Kebijakan Umum Mahakamah Agung RI 
dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2017. Dengan menyesuaikan hasil dari 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang disusun Tahun 
2017. Selain berdasarkan IKU tersebut dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang 
menjadi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2017, maka dapat 
diperinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan:

Perdata
Pidana

90%

b. Persentase perkara: 
Perdata 
Pidana

99%

c. Persentase penurunan sisa 
perkara:

Perdata
Pidana

85%

d. Persentase perkara yang 
mengajukan upaya hukum: 

Banding 
Kasasi 

- PK

95%

e. Persentase perkara pidana anak 
yang diselesaikan dengan diversi.

10%

f. Indek respon pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
pengadilan.

90%

Peningkatan efektivitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara atas putusan Hakim

a. Persentase isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu.

100%

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi.

25%

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan banding kasai PK secara 
lengkap dan tepat waktu.

90%

d. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah putus.

100%

Meningkatkan akses peradilan 
bagi masyarakat miskin dan 
terpinggirkan.

a. Prosentase perkara prodeo yang 
diselesaikan.

100%

b. Prosentase perkara yang 
diselesaikan diluar gedung 
pengadilan.

25%

___1
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c. Prosentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum)

75%

Meningkatkan kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

90%

Jumlah DIPA No. SP DIPA-005.01.2.099045/2018 Rp. 5.769.280.000,-
Jumlah DIPA No. SP DIPA-005.03.2.099045/2018 Rp. 51.500.000,-
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BAB III

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Tahun 2017 merupakan perbandingan antara realisasi dengan target 
kinerja yang ditetapkan dalam Tahun 2017 yang merupakan tahun pertama dari program 
kegiatan dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 2015-2019.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap program sasaran strategis yang telah 
dilaksanakan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam Tahun 2017 terdapat beberapa 
keberhasilan capaian target kinerjanya, namun ada juga beberapa target yang belum 
tercapai, sebagaimana terilihat dalam tabel di bawah ini.

AKUNTABILITAS KINERJA 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
(%)

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti dan 

akuntabel

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan:

Perdata
Pidana

90% 95.25% 105.83%

b. Persentase perkara: 
Perdata 
Pidana

99% 93.98% 94.92%

c. Persentase penurunan sisa 
perkara:

Perdata
Pidana

85% 46% 54%

d. Persentase perkara yang 
mengajukan upaya hukum: 

Banding 
Kasasi 

- PK

95% 1% 1.1%

e. Persentase perkara pidana 
anak yang diselesaikan 
dengan di versi.

10% 14.3% 143%

f. Indek respon pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
pengadilan.

90% 90% 100%

Peningkatan efektivitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara atas putusan 
Hakim

a. Persentase isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu.

100% 98.9% 98.9%

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi.

25% 0 0

c. Persentase berkas perkara 
yang diajukan banding 
kasasi PK secara lengkap 
dan tepat waktu.

90% - -

d. Persentase putusan perkara 
yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat

100% 100% 100%
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diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah 
putus.

Meningkatkan akses 
peradilan bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan.

a. Prosentase perkara prodeo 
yang diselesaikan. 100% - -

b. Prosentase perkara yang 
diselesaikan diluar gedung 
pengadilan.

25% - -

c. Prosentase pencari 
keadilan golongan tertentu 
yang mendapat layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum)

75% 50% 66.67%

Meningkatkan kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

90% - -

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui lebih jauh tingkat keberhasilan capaian kinerja Tahun 2017, maka 
perlu dilakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan sasaran maupun target indikator kinerja 
dan realisasinya yang telah dilakukan oleh aparatur peradilan (Majelis Hakim, 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan) dalam Tahun 2017 yang nantinya dapat dijadikan dasar 
bagi penentuan rencana kinerja Tahun 2018. Adapun jumlah perkara yang ditangani dalam 
Tahun 2017 sebagaimana terlihat dalam table rekapitulasi perkara dibawah ini.

Jumlah
No Perkara Pidana Biasa Anak Pra

Peradilan
Keterangan

1
A . Sisa Tahun 2016 10 - - -

2. Masuk dalam Tahun 2017 186 7 - -

3. Putus 2017 177 7 - -

4. Terdakwa/Jaksa 
Menerima

177 7 - -

5. Terdakwa/Jaksa Meminta 
Banding Tahun 2017

- - - -

6. Kasasi Tahun 2017 - - - -

7. PK (Peninjauan Kembali) - - - -

8. Terdakwa Minta Grasi 
Tahun 2017

- - - -

10. Sisa Perkara Tahun 2017 19 - - -
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No Perkara Perdata Gugatan Jumlah Keterangan

L Sisa Tahun 2016 3
2. Masuk dalam Tahun 2017 11
3. Putus Tahun 2017 11
4. Para Pihak Menerima 9
5. Para Pihak Minta Banding 2 -

6. Para Pihak Minta Kasasi -

7. PK (Peninjauan Kembali) -

8. Dilaksanakan -

9. Sisa Perkara Tahun 2017 3

No Perkara Ferdata Permohonan Jumlah Keterangan

L Sisa Tahun 2016
2. Masuk dalam Tahun 2017 182
3. Putus Tahun 2017 180 -

4. Sisa Perkara Tahun 2017 2

Data-Data Jumlah Layanan Hukum Posbakum Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Metro 
Kelas IB:

No. Bulan Jumlah
Layanan Hukum Keterangan

L Februari 3 -

2. Maret 3 -

3. April 4 -

4. Mei 2 -

5. Juni 1 -

6. Juli 1 -

7. Agustus 2 -

8. September 4 -

9. Oktober 2 -

10. November 2 -

11. Desember 1 -

Statistik Jumlah Layanan Hukum Posbakum Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Metro 
Kelas IB:
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Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini berkaitan erat 
dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam menerima, 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, khususnya perkara pidana biasa dan 
perkara perdata gugatan.

Berdasarkan data rekapitulasi perkara pidana dan perdata tersebut di atas 
selanjutnya akan dianalisis capaian indikator-indikator kineija sasaran strategisnya, 
sebagai berikut:

a. Persentase sisa perkara pidana dan perdatayang diselesaikan

Sasaran Strategis I

Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabei

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

a. Persentase sisa perkara (pidana 
dan perdata) yang diselesaikan

90% 95.25% 105.83%

b. Persentase perkara pidana dan perdata

Sasaran Strategis I

Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabei

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

b. Persentase perkaran (pidana dan 
perdata)

99% 93.98% 94.92%

c. Persentase penurunan sisa perkara pidana dan perdata

Sasaran Strategis I

Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabei

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

c. Persentase penurunan sisa 
perkara (pidana dan perdata)

85% 46% 54%
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Persentase perkara Banding, Kasasi dan PK yang mengajukan upaya hukum

Sasaran Strategis I

Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

d. Persentase perkara Banding, 
Kasasi dan PK yang mengajukan 
upaya hukum

95% 1% 1.1%

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Sasaran Strategis I

Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akunta'[>e!

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

e. Persentase perkara pidana anak 
yang diselesaikan dengan diversi

10% 14.3% 143%

Indek respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

Sasaran Strategis I

Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

f. Indek respon pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
pengadilan

90%

____________

90% 100%

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Sasaran Strategis I

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan
Hakim

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

g- Persentase isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu

100% 98.9%

____________

98.9%
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h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Sasaran Strategis I

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan
Hakim

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

h. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi

25% 0 0

i. Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi PK secara lengkap dan 
tepat waktu

Sasaran Strategis I

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan
Hakim

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase berkas perkara yang 
diajukan banding kasasi PK secara 
lengkap dan tepat waktu

90% - -

j. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Sasaran Strategis I

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan
Hakim

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

j- Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah putus

100% 100% 100%
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k. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

Sasaran Strategis I

Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan ter pinggirkan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

k. Prosentase perkara prodeo yang 
diselesaikan

100% - -

1. Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Sasaran Strategis I

Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Prosentase perkara yang 
diselesaikan diluar gedung 
pengadilan

25%

m. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum)

Sasaran Strategis I

Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Prosentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum)

75% 50% 66.67%
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n. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sasaran Strategis I

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

90% - -

^ TEMUAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (TAPM)

KETIDAKSESUAIAN

A. Top Manajemen/Pimpinan Puncak :
1. Surat Keputusan Tim PMPN belum sesuai dengan struktur TAPM yang terdapat di 

dalam manual mutu
2. Masih ada jabatan Wakil Panitera di dalam papan struktur organisasi.
3. Beberapa sosialiasi diantaranya sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan 

kepentingan masih digabung evidencenya.
4. Belum mencetak laporan Barang Milik Negara.

B. Management Representative (MR)/ Wakil Manajemen :
1. Belum ada jadwal pengawasan untuk hakim pengawas bidang

C. Survey K epuasan Pelanggan  
Ketidaksesuaian : -

D. Proses Layanan Utama dan Pendukung
1. Surat Keputusan petugas meja informasi belum sesuai dengan SK KMA nomor 1- 

144/KMA/I/2011 tentang keterbukaan informasi.
2. Belum membuat laporan mediator

OBSERVASI
(Sa ran/Masu kan/Potensi ketidaksesiia ia n)

1. Pedoman kerja / manual mutu belum dimonitoring dan dievaluasi
2. U pdate evidence dari masing-masing area reformasi birokrasi belum lengkap
3. Masih ada peraturan baru yang belum disosialisasikan
4. Penilaian role model masih subjektif
5. Belum ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh temuan atas pelaksanaan tinjauan 

manajemen.
6. Penyusunan dokumen SAK1P belum melibatkan para hakim
7. PERMA 7,8,9 tahun 2016 sudah ada SK tetapi belum dilaksanakan sesuai dengan Surat 

K e p u tu s a n .

8. Evidence sosialisasi standar pelayanan pengadilan (SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012) 
belum lengkap dan belum dilaksanakan sepenuhnya.
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9. Telah ditetapkan tim manajemen risiko tetapi belum dibuat analisa risiko dan langkah-langkah 
antisipasi penanganan risiko.

10. Telah dilakukan pengawasan atas pelaksanaan court calendar dengan ketentuan setiap perkara 
pada asasnya harus putus termasuk minutasinya dalam waktu paling lambat 5 bulan dan 
mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim tetapi belum sepenuhnya 
dilaksanakan karena masih ada satu perkara perdata yang melebihi batas waktu 5 bulan dengan 
nomor perkara No.2/Pdt.G/2017/PNMtr.

11. Sekretaris seharusnya membuat laporan kinerja triwulanan secara terpisah dari rapat bulanan
12. Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP 

dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap 
laporan pengawasan belum dievaluasi dan ditindaklanjuti.

13. Tim internal audit sudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOP dan terdapat:
a. SK Tim
b. Jadwal pelaksanaan belum ada

c. Daftar/list pertanyaan audit internal (belum lengkap)

d. Tindak lanjut hasil temuan
14. Survey kepuasan masyarakat sudah dilaksanakan, dan terdiri dari:

a. Tim survey
b. Jadwal Survey (Min per 6 bulan)
c. Kuesioner
d. Analisa hasil survey
e. Laporan Hasil Survey
f. Tindak lanjut atas unsur dengan nilai terendah

15. Kelengkapan dokumen akreditasi

a. List daftar master dokumenada

b. Bukti Distribusi dokumen ada

c. Penomoran dokumen belum sempurna

d. Penggunaan stamp "terkendali", "tidak terkendali" dan "kadaluarsa" ada
16. Surat masuk dan keluar belum menggunakan aplikasi

17. Relas panggilan sidang/delegasi dilaksanakan paling lama 2 hari kerja setelah surat tugas 
keluar ( SEMA No. 6 tahun 2014 ) namun belum dilaksanakan seluruhnya karena masih ada 
satu relaas dilaksanakan setelah tujuh hari menerima permohonan delegasi

18. Biaya pelaksanaan pemanggilan delegasi/pemberitahuan putusan delegasi segera dikirim 
kepengadilan pelaksana delegasi bersamaan dengan permintaan delegasi/sebelum panggilan/ 
pemberitahuan dilaksanakan (SEMA No. 6 TAHUN 2014) belum sepenuhnya dilakukan
karena biaya dikirim setelah menerima relaas panggilan atau relaas pemberitahuan.

19. Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 atau 
surat tugas namun tidak sepenuhnya dilaksanakan.

20. Belum ada kursi roda
21. Ruang arsip d ib e rik an  CCTV dan perangkat computer

22. Mengajukan sertifikasi untuk petugas satuan pengamanan
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ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

1. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya struktur akr editasi Penjamin Mutu Pengadilan 
Negeri di Manual mutu

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

1. Merubah SK KPN Nomor W9.U2/3 i/'OT.01.1/XI/2017 Tim Penjamin Mutu Pengadilan 
Negeri sesuai Manual Mutu

TINDAKAN PENCEGAHAN

1. Perlunya dilakukan sosialisasi SK Penjamin Mutu Pengadilan Negeri sesuai Manual Mutu 
secara berkala.

2. Re-evaluasi per Januari/ per-enam bulanan

• Audit Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 s/d 3 
November 2018;

• Audit eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ini adalah dalam 
rangka Akreditasi Penjaminan Mutu yang merupakan program dari Direktorat Jenderal 
Peradilan Umum;

• Semua poin hasil Audit eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, 
baik yang berkategori minor maupun observasi, keseluruhannya sudah ditindaklanjuti dan 
sudah diselesaikan;

• Tindaklajut hasil temuan tersebut ada yg berupa tindakan fisik langsung maupun 
penyampaian berkas hasil koreksi yang disampaikan kepada Tim Audit Pengadilan Tinggi 
Tanjungkarang;

• Bukti bahwa semua temuan tersebut sudah ditindaklajuti adalah telah diberikannya 
Sertifikat Akreditasi kepada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dengan predikat 
Akreditasi “A”;

• Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan 
Nomor: 1903/DJU/SK/OT01.3/11/2017pada tanggal 22 November 2017 Pengadilan 
Negeri Metro Kelas IB sudah menerima hasil penilaian akhir dengan jumlah 740 
(predikat Excellent “A”)

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebagai salah satu unit keija di bawah Mahkamah 
Agung RI dalam melaksanan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk mewujudkan capaian 
kineija yang telah ditetapkan dalam tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran 
Rp.5 .769.280.000,-(Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh sembilan juta sembilan dua ratus tiga 
puluh ribu rupiah) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 yang terdiri 
dari:
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NO KODE

JENIS
b e l a n ja ;

MAK PAGU DIPA Realisasi
Anggaran

Realisasi
Anggaran

(%) Sisa

PENGADILAN 
NEGERI 

METRO KELAS 
IB

5.769.280.000 6.078.868.544 105.37 309.588.544

1 __ 005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis

1066 (001) Belanja Pegawai 4.279.144.000 4.685.493.676 109.50 406.349.676

1066 (002) 
A-D

Belanja Barang 
Operasional 1.105.636.000 1.009.074.868 91.26 96.561.132

L 005.01.02 Program Pening catan Sarana dan Prasarana

1071.951

Peralatan dan 
Fasilitas 

Perkantoran 384.500.000 384.300.000 99.95 200.000

3 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1049

Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Umum 51.500.000 49.030.000 95.20 2.470.000

STATISTIK REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
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A. KESIMPULAN

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam 
Tahun 2017,sebagaiberikut:
a. Dari hasil pengukuran terhadap 4 Sasaran Strategis dengan 14 Indikator Kinerja 

Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kineija Tahunan Tahun 2017, secara 
umum capaian kineija Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam Tahun 2017 
sebagian besar telah dapat terpenuhi.

b. Indikator Kinerja Utama yang belum dapat memenuhi targetnya tersebut, yaitu:
• Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan;
• Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
• Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi PK secara lengkap dan 

tepat waktu.
• Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Hal ini disebabkan tidak ada perkara perdata yang diajukan penyelesaian secara 
prodeo ke Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan tidak adanya perkara yang 
dimediasi diluar gedung Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Meskipun demikian, jika 
dilihat secara keseluruhan tidak begitu besar pengaruhnya terhadap hasil capaian 
kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

c. Realisasi penyerapan anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 
melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dengan nilai Rp. 
5.769.280.000,-(Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus 
Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang dialokasikan melalui DIP A (01) Badan Urusan 
Administrasi dan Rp. 51.500.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 
DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, secara umum telah berjalan 
dengan baik, dengan rincian sebagai berikut:

S  DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang dialokasikan untuk mendukung 
pelaksanaan dua program kegiatan,yaitu :
• Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung Belanja Pegawai dengan realisasi penyerapan anggarannya 
mencapai 109.50% dari pagu anggarannya;

• Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung Belanja Barang Operasional dengan realisasi penyerapan 
anggarannya mencapai 91.26% dari pagu anggarannya

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan 
realisasi penyerapan anggarannya mencapai 99.95% dari pagu anggarannya.

' f  DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dialokasikan untuk 
mendukung pelaksanaan satu program kegiatan, yaitu Program Peningkatan 
Manajemen Peradilan Umum dengan realisasi penyerapan anggarannya mencapai 
95.20%dari pagu anggarannya,
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d. Keberhasilan capaian kinerja dan realisasi anggaran Pengadilan Negeri Metro Kelas 
IB dalam Tahun 2017 tersebut merupakan wujud dari adanya komitmen yang kuat 
dari seluruh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untuk berupaya 
semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang terbaik bagi terwujudnya kinerja 
yang diharapkan, meski dengan keterbatasan sumber daya yang ada diPengadilan 
Negeri Metro Kelas IB.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja dalam Tahun 2017, maka 
dalam rangka terus mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas 
keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, ada beberapa hal yang 
perlu ditindaklanjuti, sebagai berikut:

a. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan fungsi dan tugas 
pokok Pengadilan Negeri Metro Kelas IB di masa mendatang, perlu diusulkan adanya 
peningkatkan anggaran DEPA pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, antara lain 
anggaran operasional perkantoran, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, 
dan belanja modal Pengadilan NegeriMetro Kelas IB.

b. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB perlu diusulkan agar Mahkamah Agung RI melalui 
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan pelatihan secara berkelanjutan baik di 
bidang teknis yuridis maupun administrasi kesekretariatan, lebih khusus lagi dalam 
bidang pengembangan Informasi danTeknologi.

c. Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Mahkamah Agung RI 
untuk dapat mempertimbangkan penambahan sumber daya aparatur peradilan pada 
Pengadian Negeri Metro Kelas IB.

d. Pengadilan Negeri Metro Kelas IB telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan 
Mutu dengan predikat Akreditasi “A”. Tentunya ini menjadi prestasi dan pencapaian 
yang bagus, namun juga menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 
untuk dapat mempertahankannya, dan juga terus berusaha untuk dapat mencapai 
predikat yang lebih baik. Konsekuensi dari pemberian akreditasi ini tentunya tidak 
mudah. Ada tahap-tahap audit eksternal yang akan secara rutin dilakukan terhadap 
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Oleh karena 
itu, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tidak boleh santai dan terlena setelah 
memperoleh akreditas.
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

KETUA
AHMAD SUMARDI.S.H..M.HUM.
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I
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Dasar PERM A RI NO. 7 TAHUN 2015



R E V IIJ IN D IK A T O R  K IN E R J A  U T A M A

No. Kinerja Utama Indikator Kinerja Formulasi/ Perhitungan Penanggung
Jlawab Sumber Data

1. T erw ujudnya proses perad ilan  y an g  
pasti dan akuntabel

as. P ersen tase  sisa p erka ra  yang  
diselesaikan:

P erd a ta
P idana

Jum lah  s isa  p e rk a ra  v an e  d ise le sa ik an  x  100%  
Ju m lah  s isa  p e rk a ra  yang  haru s d ise le sa ik an

C atatan:
S isa p erk a ra  = sisa p erka ra  tahun  sebelum nya

M ajelis
H ak im

danP an itera

L ap o ran  B u lan an  
dan

L ap o ran  T ahunan

i>. P ersen tase  perkara: 
P e rd a ta  
P idana

Jum lah  p erka ra  v a n s  d ise le sa ikan  tah u n  b e ria lan  x  100%
Jum lah  p erk a ra  y ang  ada

C atatan:
- P e rband ingan  ju m lah  p e rk a ra  yang  d ise le sa ikan  dengan  p erk a ra  y ang  harus d ise lesa ikan  

(s isa  aw al tah u n  +  p erk a ra  y ang  m asuk)
- Jum lah  p e rk a ra  yang  d ise le sa ik an  tahun  b erja lan  ada lah  jum lah: p erk a ra  yang  d ipu tu s tah u n  

b erja lan
- Jum lah  p erk a ra  y ang  ada ada lah  ju m lah  p e rk a ra  yang  d ite rim a  yang  tah u n  b erja lan  d itam bah  

sisa p erka ra  tahun  sebelum nya
- P en y e lesa ian  p erk a ra  tepat w ak tu  =  p erk a ra  y ang  d ise lesa ikan  tahun  b erja lan

M ajelis
H ak im

danP an itera

L ap o ran  B u lan an  
dan

L ap o ran  T ah u n an

C; P ersen tase  penurunan  sisa 
perkara:

P erdata
P idana

T n i-T n  x  100% K et: T n=  sisa p erk a ra  tah u n  berja lan  
T ni T n i=  sisa p erk a ra  tahun  sebelum nya

C atatan:
S isa p erka ra  ada lah  p erk a ra  yang  belum  d ipu tu s pada  tah u n  berja lan

M ajelis
H ak im

danP an itera

L ap o ran  B u lan an  
dan

L ap o ran  T ahunan

dl. P ersen tase  perkara  yang  
m engajukan  upaya hukum : 

B anding  
K asasi 
PK

Jum lah  perkara  v a n s  tidak  m enuai ukan  unava h ukum  x  100%
Jum lah  p u tu san  perkara

C atatan:
U paya  h okum  =  B and ing , kasasi, P K
S ecara hokum  sem ak in  sed ik it y ang  m engajukan  upaya hokum , m aka sem ak in  p u as atas 
p u tu san  pengad ilan

M aje lis
H ak im

d an P an itera

L ap o ran  B u lan an  
dan

L ap o ran  T ahunan



k

e. P ersen ta se  p erk a ra  p id a n a  anak  
y ang  d ise le sa ik an  dengan  
di versi.

Jum lah  p e rk a ra  p id an a  anak  v ang  d ise le sa ik an  secara  d iversi x  100%
Jum lah  p erk a ra  p id an a  anak

C ata tan :
D iv ers i=  an ak  p elaku  k e jaha tan  tid ak  d ian g g g ap  sebaga i pe lak u  kejahatan , m e la in k an  sebagai 
ko rban

M ajelis  
H ak im  dan 

P an ite ra

L ap o ran  B u lan an  
dan

L ap o ran  T ahunan

f. Indek  respon  pencari kead ilan  
y ang  p u as te rh ad ap  layanan  
pengadilan .

Index Kepuasan Pencari Keadilan

M ajelis  
H ak im  dan  

P an ite ra

L ap o ran  B u lan an  
dan

L ap o ran  T ahunan

C atatan:
P E R M E N P A N  N o m o r K E P /2 5 /M .P A N /2 /2 0 0 4  tanggal 24  F eb ruari 2004  ten tan g  P edom an  
U m um  P en y u su n an  In d ex  K ep u asan  M asy arak a t U n it P e lay an an  Instansi P em erin tah  sesuai 
P era tu ran  M en teri P A N  dan  R B  N o m o r 16 T ahun  20 1 4  ten tan g  P ed o m an  S urvey  K epuasan  
M asy arak a t T erhadap  P en y e len g g araan  P e lay an an  P u b lik

2. P en ingka tan  efektivitas penge lo laan  
penyelesaian  perkara a tas  pu tusan  
H akim

a. P ersen tase  isi p u tu san  y ang  
d ite rim a o leh  para  p ihak  tep a t 
w aktu .

Jum lah  Isi Dutusan v an e  d ite rim a tep a t w ak tu  x  100%  
Ju m lah  pu tusan M ajelis  

H ak im  dan  
P an ite ra

L ap o ran  B u lan an  
dan

L ap o ran  T ah u n an

b. P ersen tase  p erk a ra  y ang  
d ise le sa ikan  m elalu i m ediasi.

Jum lah  p erk a ra  y ang  d ise le sa ikan  m ela lu i m ed ias i x  100%  
Ju m lah p e rk a ra  yang  d ilakukan  m ediasi

C ata tan :
P e rm a  N o . 1 T ahun  2016  ten tan g  P ro se d u r M ed iasi di P en g ad ilan

P an ite ra
L ap o ran  B u lan an  

dan
L ap o ran  T ahunan

c. P ersen tase  b erk as p e rk a ra  yang  
d ia jukan  band ing  kasa i P K  
secara  lengkap  dan te p a t w aktu.

Jum lah  berkas p erk a ra  v a n s  d ia iukan  band in g .k asasi dan  P K  secara  lengkap  x 100% 
Ju m lah  berkas p erk a ra  yang  d im o h o n k an  band ing ,kasasi dan  P K P an ite ra

L ap o ran  B u lan an  
d an

L ap o ran  T ahunan
d. P ersen tase  p u tu san  p erk a ra  

y ang  m enarik  perha tian  
m asyaraka t y ang  dapa t d iakses 
secara  o n line  d a lam  w ak tu  1 
hari se telah  putus.

Jum lah  isi ou tusan  n e rk a ra  T io ik o r vang  di u n load  dalam  w ebsite  x  100%  
Jum lah  p erk a ra  m enarik  perh a tian  m asyaraka t y ang  d ipu tu s P an ite ra

L apo ran  B u lan an  
dan

L ap o ran  T ahunan

3. M eningkatkan  akses perad ilan  bag i 
m asyarakat m iskin dan  
terp inggirkan.

a. P ro sen tase  p e rk a ra  p ro d eo  yang  
diselesaikan . Jum lah  n erk a ra  n rodeo  vang  d ise le sa ik an  x  100%

Jum lah  p erk a ra  p rodeo

C atatan:
P E R M A  N o. 1 T ahun  2014  ten tan g  P ed o m an  P em b erian  L ay an an  H ukum  bag i M asyaraka t 
T id ak  M am pu  di P engad ilan

P an ite ra
L ap o ran  B u lan an  

dan
L ap o ran  T ah u n an



b. P ro sen tase  p e rk a ra  y an g  
d ise le sa ikan  d ilu a r  g ed u n g  
pengadilan .

Jum lah  p e rk a ra  v a n s  d ise le sa ik an  d ilu a r g edung  p en g ad ilan  x  100%
Ju m lah  p e rk a ra  y an g  seharusnya  d ise le sa ik an  d i lu a r  g ed u n g  p engad ilan

C ata tan :
- P E R M A  N o. 1 T ahun  20 1 4  ten tan g  P ed o m an  P em b erian  L ay an an  H u k u m  bagi M asy arak a t 

T id ak  M am p u  di P en g ad ilan
- D ilu a r  g ed u n g  p en g ad ilan  ada lah  p e rk a ra  y an g  d ise le sa ik an  d ilu a r k an to r  p engad ilan  (se ttin g  

p laa tz , s idang  k e lilin g  m au p u n  g ed u n g -g ed u n g  la innya)

P an ite ra
L ap o ran  B u la n a n  

d an
L ap o ran  T a h u n a n

c. P ro sen tase  pencari k ead ilan  
go lo n g an  te rten tu  yang  
m en d ap a t lay an an  B an tu an  
H u k u m  (P osbakum )

Ju m lah  pencari k ead ilan  go longan  te rten tu  vang  m e n d ap a tk an  lavanan  ban tu an  hukum  x  100%  
Ju m lah  pencari kead ilan  g o lo n g an  te rten tu

C ata tan :
P E R M A  N o. 1 T ahun  20 1 4  ten tan g  P ed o m an  P em b erian  L ay a n an  L lukum  bagi M asy arak a t 
tid ak  m am pu  di P eng ad ilan
G o longan  te rten tu  yakn i m asy arak a t m isk in  dan  te ip in g g irk an  (m arjin a l)

P an ite ra
L ap o ran  B u la n a n  

dan
L ap o ran  T a h u n a n

4. M eningkatkan  kepatuhan terhadap  
pu tusan  pengadilan

P ersen tase  p u tu san  p e rk a ra  p e rd a ta  
yang  d itindak lan ju ti (d ieksekusi)

Ju m lah  p u tu san  p e rk a ra  v ang  d itindak lan ju ti x  100%  
Ju m lah  p u tu san  p e rk a ra  y ang  sudah  B H T

C ata tan :
B H T =  B erk ek u a tan  H u k u m  T etap

P an ite ra
L ap o ran  B u la n a n  

dan
L ap o ran  T ah u n a n



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 
berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : AHMAD SUMARD1, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : ZAID UMAR BOBSAID, S.H.,M.H.
J abatan : Ketua Pengadi lan Tinggi Tanj ungkarang 
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

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

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

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, Februari 2018

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Tanj ungkarang,

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB,

Zaid Umar Bobsaid, S.H..M.H. 
NIP. 19550606 198203 1 006



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 

Perdata 
Pidana

90%

b. Persentase perkara: 
Perdata 
Pidana

99%

c. Persentase penurunan sisa perkara: 
Perdata 
Pidana

85%

d. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: 
Banding 
Kasasi 

- PK

95%

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan 
dengan di versi.

10%

f. Indek respon pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan pengadilan.

90%

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian 
perkara atas putusan Hakim

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak 
tepat waktu.

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. 25%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasai 

PK secara lengkap dan tepat waktu. 90%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus.

100%



Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin 
dan terpinggirkan.

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100%
b. Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung 

pengadilan.
25%

c. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang 
mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

75%

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

90%

ngadilan Negeri Metro,

ardi, S.H.,l\\plum^ 
0926 198503 N)02



REVIU MATRIK RENSTRA 2015-2019

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang Agung.

Misi : 1.Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

No.
Tujuan T arget

Jangka
M en en gah

Sasaran T arget S trateg is

U raian
In d ik ator
K inerja

U raian
In d ik a tor
K in erja

2015 2016 2017 2018 2019 P rogram K egiatan
In d ik a tor
K eg ia tan

T arget
A n ggaran

____ (B e )____
1. T erw ujudnya 

proses peradilan  
yang  pasti dan 
akuntabel

a. P ersen tase sisa 
p erk a ra  yang  
diselesaikan:
- P erdata
- P id an a

90%
T erw u ju d n y a  
p ro ses  p erad ilan  
y an g  p as ti dan 
akun tabel

a. P ersen ta se  sisa 
p e rk a ra  yang  
d ise lesaikan :
- P erd a ta
- P idana

90% 95% 90% 92% 95%
P rogram
P en ingka tan
M anajem en
Perad ilan
U m um

P en ingka tan
M anajem en
P erad ilan
U m um

51.000.000

). P ersen tase 
perkara:
- P erd a ta
- P id an a  yang  

d ise lesaikan  
te p a t w aktu

99%
b. P ersen tase  

perkara:
- P erd a ta
- P id an a  yang  

d ise lesa ikan  
tepat w ak tu

90% 95% 99% 100% 100%

P ersen tase 
penurunan  sisa 
perkara:
- P erdata
- P idana

85%
c. P ersen tase  

pen u ru n an  sisa 
perkara :
- P e rd a ta
- P idana

75% 76% 85% 90% 90%

d. P ersen tase  
p erk a ra  yang  
m engajukan

95%
d. P ersen tase  

p e rk a ra  yang  
m engajukan

3% 3% 95% 95% 95%



upaya hukum : 
B anding  
K asasi 

- PK

up ay a  hukum : 
B anding  
K asasi 

- PK
i. P ersen tase 

p erk a ra  p idana  
anak yang  
d ise lesaikan  
dengan  di versi.

10%
e. P ersen tase 

p erk a ra  p idana  
an ak  y ang  
d ise lesa ikan  
dengan  diversi.

10% 10% 10% 10% 10%

P. Indek  respon  
pencari kead ilan  
yang p u as  
te rhadap  
layanan  
pengadilan.

90%
f. Indek  respon  

pencari
k ead ilan  y ang  
puas te rhadap  
layanan  
pengadilan .

90% 90% 90% 92% 95%

2. Peningkatan  
efektiv itas 
pengelo laan  
penyelesaian  
perkara  atas 
pu tusan  H akim

i. P ersen tase isi 
pu tusan  y ang  
d ite rim a o leh  
para  p ihak tep a t 
w aktu .

100%
P en ingka tan  
efek tiv itas 
penge lo laan  
penye lesa ian  
p e rk a ra  a tas 
p u tu san  H akim

a. P ersen ta se  isi 
p u tu san  yang  
d ite rim a o leh  
p a ra  p ihak 
te p a t w aktu.

90% 95% 100% 100% 100%
P rog ram
P en ingka tan
M anajem en
P erad ilan
U m um

P en in g k a tan
M anajem en
P erad ilan
U m um

). P ersen tase 
p erk a ra  yang  
d ise lesaikan  
m elalu i m ediasi.

25%
b. P ersen tase  

p e rk a ra  y ang  
d ise lesaikan  
m elalu i 
m ediasi.

25% 25% 25% 25% 25%

c. P ersen tase 
berkas p erka ra  
yang  d ia jukan  
band ing  kasasi 
P K  secara  
lengkap  dan  
tepat w aktu.

90%
c. P ersen tase  

b erk as p erka ra  
y an g  d ia jukan  
b an d in g  kasasi 
P K  secara  
lengkap  dan  
te p a t w aktu.

90% 90% 90% 92% 95%

d. P ersen tase 
pu tu san  p erka ra  
yang m enarik  
perhatian  
m asyarakat 
yang  dapa t 
d iakses secara  
on line  dalam

100%
d. P ersen tase  

p u tu san  p erk a ra  
y an g  m enarik  
p erha tian  
m asyaraka t 
y an g  dap a t 
d iakses secara  
o n line  dalam

95% 95% 100% 100% 100%



w ak tu  1 hari 
setelah  putus.

w ak tu  1 hari 
se te lah  putus.

3. M eningkatkan 
akses perad ilan  
bagi m asyarakat 
m iskin  dan 
terp inggirkan.

a. P rosen tase 
p erk a ra  p rodeo  
yang
diselesaikan.

100%
M en ingkatkan  
akses p erad ilan  
bag i m asyaraka t 
m isk in  dan 
terp inggirkan .

a. P ro sen tase  
p erk a ra  p rodeo  
yang
dise lesaikan .

100% 100% 100% 100% 100%
P ro g ram
P en in g k a tan
M anajem en
P erad ilan
U m um

P en ingka tan
M anajem en
P erad ilan
U m um

P erkaraP erad ilan
U m um  y ang
dise lesaikan
m elalui
pem bebasan
b iay ap erk a ra

2 P K R 1 5 0 0 .000

a P rosen tase 
p erka ra  yang  
d ise lesaikan  
d iluar gedung  
pengadilan .

25%
b. P ro sen tase  

p erk a ra  yang  
d ise le sa ikan  
d ilu a r g edung  
pengadilan .

25% 25% 25% 25% 25%

P rosen tase
pencari
keadilan
golongan
te rten tu  yang
m endapat
layanan
B antuan
H ukum
(Posbakum )

75%
c. P ro sen tase  

pencari 
kead ilan  
go longan  
te rten tu  yang  
m endapat 
layanan  
B an tuan  
H ukum  
(P osbakum )

75% 75% 75% 80% 80%
Pos B an tuan  
H ukum

240 O J 24.000.000

4. M eningkatkan
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

P ersen tase 
pu tusan  p erka ra  
perda ta  yang  
d itindak lan ju ti 
(d ieksekusi)

90%
M en ingkatkan
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

P ersen tase  
p u tu san  p erka ra  
p e rd a ta  yang  
d itindak lan ju ti 
(d ieksekusi)

82% 82% 90% 90% 90%
P rogram
P en ingka tan
M anajem en
P erad ilan
U m um

P en ingka tan
M anajem en
P erad ilan
U m um

B iaya E ksekusi 1PK R 3 0 0 .0 0 0



PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
(%)

Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 
Perdata 
Pidana

90% 95.25% 105.83%

b. Persentase perkara: 
Perdata 
Pidana

99% 93.98% 94.92%

c. Persentase penurunan sisa perkara: 
Perdata 
Pidana

85% 46% 54%

d. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: 
Banding 
Kasasi 

- PK

95% 1% 1.1%

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan 
dengan diversi. 10% 14.3% 143%

f. Indek respon pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan pengadilan. 90% 90% 100%

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 
atas putusan Hakim

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak 
tepat waktu. 100% 98.9% 98.9%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. 25% 0 0
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding 

kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu. 90% - -

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus.

100% 100% 100%



Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin 
dan terpinggirkan.

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100% - -

b. Prosentase perkara yang diselesaikati diluar gedung 
pengadilan. 25% - -

c. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang 
mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 75% 50% 66.67%

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 90% - -



PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB
Jalan Sutan Sjahrir No. 65 Kota Metro

Teip. (0725) 41833 -  41624 Fax. (0725) 41624 
Website :www.pn-metro.qo.id; E-mail : pn.klasib.metro@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri 

Metro Kelas IB Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi 

informasi dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri 

Metro Kelas IB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan bahan 

data/informasi kineija Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sehingga dapat menghasilkan laporan 

yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kineija telah disajikan secara akurat, andal dan valid, 

tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan 

informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

M ^h^p^^esem ber 2017

http://www.pn-metro.qo.id
mailto:pn.klasib.metro@gmail.com


PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB 
Jalan Sutan Sjahrir No. 65 Kota Metro

Telp. (0725) 41833 -  41624 Fax. (0725) 41624
Website :www.pn-metro.qo.id; E-mail ; pn.klasib.metro@qmail.com

FORMULIR REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ1P) 

PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

No Pernyataan Ceklist

1. Format 1. Laporan Kinerja (LKJ) tel;ah menampilkan data penting 1P V

2. LKJ telah menyajikan informasi target kinerja S
3. LKJ telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai V

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung 
informasi pada badan laporan

V

5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan V
6. Telah menyajikan akuntabiliatas keuangan ✓

2. Mekanisme 1. LKJIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi v'
Penyusunan

2.
untuk itu
Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung 
dengan data yang memadai

v'

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi 
dari unit keija ke unit penyusun LKJ

• /

4. Telah ditetapkan penangggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

s

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKJ telah 
diyakini keandalannya

V

6. Analisis/ penjelasan dalam LKJ telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

v'

3. Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

V

2. Tujuan/sasaran dalam LKJ telah selaras dengan rencana 
strategis

s

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

s

4. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKJ telah 
sesuai dengan target indicator kinerja tujuan/sasaran dalam 
perjanjian kineija

v'

5. IKU dalam LKJ telah sesuai dengan dokumen IKU yang 
ditetapkan

•/

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat 
pemnjelasan yang memadai

v'

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

v'

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran v'
9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai V
10. IKU dan IK telah SMART v'

http://www.pn-metro.qo.id
mailto:pn.klasib.metro@qmail.com


PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB 
Jalan Sutan Sjahrir No. 65 Kota Metro

Telp. (0725) 41833 -  41624 Fax. (0725) 41624
Website :www.pn-metro.ao.id: E-mail : pn.klasib.metro@amail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB 
NOMOR : W9-U2/i^A/OT.Ol. 1 /1/2018

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Tanggal 27 November 

2017 Nomor 1003A/SEK/ OT.01.2/11/2017 perihal Penyampaian LKJIP 

Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 selanjutnya dikirim 

ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, baik dalam solitcopy maupun hardcopy;

b. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun LKJIP Tahun 2017 pada 

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang terdiri dari Pembina, 

Penanggungajavvab, Koordinator dan Anggota;

c. Bahwa Tim Penyusun LKJIP Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Metro Kelas 

IB yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap 

dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

Mengingat : L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 

M.PAN75/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

http://www.pn-metro.ao.id
mailto:pn.klasib.metro@amail.com


9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Metro Kelas 

IB;
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH TAHUN 2017 PADA PENGADILAN NEGERI METRO 

KELAS IB
Pertama : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam 

lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB;

Kedua ; Tim bertugas menghimpun bahan-bahan Laporan yang relevan dan menyusun

sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017;

2. Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019;

4. Merevisi dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018 serta menyusun 

Rencana Kinerja Tahun 2019;

5. Merevisi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan 2017 dan Tahun 2018.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Metro
: 18 Januari 2018 

Ketua,
'

..... ——  ------------ A,M.Hum
■T k  ‘4  NI^. $9630926 1985^3 1 002

v; *•, J* & \



PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB
Jalan Sutan Sjahrir No. 65 Kota Metro 

Telp. (072S) 41833 -  41624 Fax. <0725) 41624
Website :www.pn-metro.ao.ici: E-mail : pn.kla8 ib.metroffliamail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB 
N OM O K : YVM- U Z/lof«/OT.01.1 /X U/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 

PER/9/M PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa Pengadilan Negeri Metro Kelas IB perlu meninjau kembali atau 
m ercv ievv  u n tu k  p e n y e m p u rn a a n  Indikator K in e r ja  U ta m a  ( IKl  f).

Mengingat : 1.

2 .

3.

4.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

undang-undang Numoi . 3 Tahui* _L . 3 tentang perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

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

Korupsi

Undang-undang Nomor; 48 Tabun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

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

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

8. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

9. Peraturan Presiden Nomor : 7 'I ahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

http://www.pn-metro.ao.ici


Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

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

11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.

12. Peraturan Presiden Nomor : 14 I'ahun 2005 tentang Kepaniteraan 
Mahkamah Agung.

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

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB 
TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2017.

Review Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran 

peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri 
Metro Kelas IB, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan 
rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, 

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian 

kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Metro 
Kelas iB 2015-2019.

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

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan 

ini. Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:

a. Melakukan review atas capaian kineija setiap satuan kerja dalam rangka 
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalan» laporan 

akuntabilitas kineija.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan 

kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.



K e e m p a t : K e p u tu s a n  ini m u la i b e r la k u  se jak  ta n g g a l d ite ta p k a n  d e n g a n  k e te n tu a n  a p a b ila  

d ik e m u d ia n  lia ri te rd a p a t k e k e liru a n  a k a n  d ip e rb a ik i  s e b a g a im a n a  m e s tin y a .



PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB
uaufiu o u u t i i  o ja r i r i r  wu. oo r\uui m etru 

Telp. (0725) 41833 -  41624 Fax. (0725) 41624
Website :www.pn-metro.go.ici; E-mail ; pn.klaeib.metro@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB 
NOMOR : VV9-1!2/iajaT,O l .01.1 /XIj/20i 7

TENTANG

I IM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Menimbang ; a.

Mengingat

b.

L

3.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Review Indikator Kinerja 
Utama Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, perlu dibentuk Tim Penyusun 
Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan 
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 
Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kineija Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indokator 

Kinerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

KEPU'l'USAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2017.

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi
Tim Penyusun Review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.
Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini 
menyusun Review' Indikator Kinerja Utama (LKU) Pengadilan Negeri Metro 
K e la s  IB .
Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan im dan berakhir 
setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan review Penetapan Indikator Kinerja

Utama (IKU).

http://www.pn-metro.go.ici
mailto:pn.klaeib.metro@gmail.com


LAMPIRAN

TANGGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS LB 
W9 U 2 / ! i /XII/20! 7 
/S Desember 2017

Tim Penyusun Review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
ttiu isv^ert Metro t-uO las IB

Penanggung Jawab 
K etua 

Sekretaris 

Anggota

: Ahmad Sumardi, S.H.,M Hum. (Ketua)

; Drs. Asmar Josen, S.H ,MH. (Panitera)
: Fugiman, S.H. (Ka Sub Bag PTIP)

: 1. Drs. Agus Sukamo {Panitera Muda Perdata)
2. Drs. Sumargono (Panitera Muda Hukum)
't Muhasan Pandri. S.H.JM.H. (Panitera Muda Pidana)
4. Katino (Ka Sub Bag Umum dan Keuangan)

5. Nengah Suarjaya (Ka Sub Bag Kepegawaian dan Ortala)

6. Artia Iri anti. A.Md. (Staf PTIP)

7. Sugeng Budiarto (Staf PTIP)
8. Antonius Prasetyo S.B. (Staf PTIP)
9. Erina Shelawati Suherman, A.Md. (Staf PTIP)

! 0. Cacah Firmansyah (Staf PTIP)

Ditetapkan di : Metro 
^  g l^tanggal : % Desember 2017 

Ketua,
M r •


