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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten 

Kediri Tahun 2015 dapat dilaksanakan. 

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri 

Kabupaten Kediri merasa bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dengan memperhatikan 

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 

serta berpedoman pada Surat Menpan No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama. 

Merupakan suatu kewajiban pertanggung jawaban Akuntabilitas Lembaga sebagai 

wujud tanggungjawab transparasi dan menyangkut suatu bentuk Akuntabilitas sehingga 

menciptakan pemerintahan yang baik (good govermance) yang sasaran pokoknya adalah 

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

dengan semangat pelayanan dan tanggung jawab terhadap publik, serta Integritas pengabdian 

di bidang penegakan hukum untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung RI. Laporan 

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan 

dalam rencana kerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya. 

Pada akhirnya dengan tersusunnya LAKIP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu tersusunnya LAKIP ini  

 

 

Kediri, 20 Januari  2016 

 

PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI 

SEKRETARIS 

 

 

ABD.ROUF, SH 

NIP. 19620921 198603 1001 

 

KATA PENGANTAR 
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alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. 

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat 

pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2015 ini disusun. LAKIP 

ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

selama tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. 

Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah 

menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami 

dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi 

secara menyeluruh. 

LAKIP Tahun 2015  ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visinya yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia yang Agung “ 

S 

   IKHTISAR EKSKLUSIF 
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PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang- Undang 

Dasar 1945 hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisial akan berjalan lebih lancar apabila didukung 

secara teknis administratif peradilan. 

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan baik yang bersifat administrasi perkara 

maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Untuk 

menjelaskan tentang apa saja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten 

Kediri pada tahun 2015 maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Tahun 2015. 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan lingkungan peradilan umum di 

bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan 

Negeri Kabupaten Kediri sebagai kawal depan (Voor post) Mahkamah Agung, bertugas 

dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk 

di tingkat pertama. 

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ). 

 Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar . 

 Membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang 

baik dan selaras . 

 Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta 

bekerja sama dengan baik . 

 Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka 

mewujudkan keserasian dan kerja sama atara sesama pejabat/petugas yang 

bersangkutan . 

BAB 

SATU 
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 Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin / pembangunan . 

 Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali 

dalam 1 bulan dengan seluruh karyawan . 

 Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting . 

 Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku . 

 Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim . 

 Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun 

seluruh karyawan . 

 Melakukan pengawasan intern dan extern : 

 Intern : pejabat peradilan, keuangan dan material. 

 Extern : pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap . 

 Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu . 

 Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk 

kepentingan peningkatan jabatan . 

 Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara 

pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada 

pertemuan berkala dengan para Hakim . 

 Mempersiapkan kader (kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi . 

 Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti, IKAHI, 

Koperasi dan PTWP . 

 Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan 

kerja sama dengan istansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, 

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah 

didaerahnya apabila diminta . 

 Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan 

menanggapinya bila dipandang perlu . 

 Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan 

perkara . 

 Menetapkan panjar biaya perkara . 

 Dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua dapat 

mengizinkannya untuk beracara secara prodeo . 

 Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan . 

 Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan . 
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 Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar dilakukan 

tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya. 

 Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal 

ada gugatan perlawanan . 

 Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan Peninjauan 

Kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung . 

 Menetapkan : 

- Biaya jurusita . 

- Biaya eksekusi . 

- Pelaksanaan lelang . 

- Tempat pelaksanaan lelang . 

- Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang 

 Melaksanakan putusan serta merta : 

 Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan 

Tinggi . 

 Dalam hal perkara yang dimohonkan kasasi wajib meminta ijin kepada 

Mahkamah Agung . 

 Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin 

menyatakan berbeda pendapat dengan kedua Anggota Majelis lainnya dalam 

memutus perkara serta merahasiakannya . 

 Melaksanakan keputusan-keputusan, surat-surat edaran, petunjuk-petunjuk 

pimpinan Mahkamah Agung R. I. Baik teknis maupun non teknis . 

 Disposisi surat-surat masuk dan tanda tangan surat keluar serta surat-surat 

keputusan, surat perintah dan lain-lain . 

 Penyumpahan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan pejabat-

pejabat Pengadilan lainnya . 

 Memberikan ijin kepada hakim yang keluar kantor dalam jam dinas. 

 Tugas-tugas lain sesuai ketentuan Undang-Undang . 

 

 

2. Wakil Ketua Pengadilan 

 Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya . 

 Mewakili Ketua bila berhalangan . 

 Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua . 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2015 

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI 
7 

 

- Membuat ijin penyitaan dan penggeledahan . 

- Membuat persetujuan penyitaan/ penggeledahan . 

- Penunjukkan Hakim Tilang . 

- Penunjukkan Hakim Tipiring . 

- Penunjukan perkara perdata permohonan. 

 Melakukan pengawasan intern untuk mengamati pelaksanaan tugas telah 

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku untuk 

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua. 

 Koordinator Ketua Tim Pengawasan Internal. 

 Setiap 3 (tiga) bulan sekali koordinator pengawas bidang melaporkan kepada 

ketua. 

 

3. Hakim 

 Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek 

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya . 

 Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah 

pelaksanaan tugas, laporannya mengenai penyelenggaran administrasi perkara 

perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan . 

 Melaksanakan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap 

pelaksanaan putusan pidana di lembaga kemasyarakatan dan melaporkannya 

kepada Mahkamah Agung  

 a. Menetapkan hari sidang . 

b.  Menetapkan Terdakwa ditahan / tidak ditahan, dikeluarakan dari tahanan 

atau dirubah jenis penahanan . 

c. Menetapkan sita jaminan . 

d. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan 

dan menanda tangani  sebelum sidang berikutnya . 

e. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah . 

f. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan . 

g. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam 

persidangan . 

h. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang 

diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R. I . 

 Masing masing hakim pengawas bidang melaporkan hasil temuannya dalam 

rapat bulanan yang diadakan tanggal 10 untuk setiap bulannya. 
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 Masing-masing hakim pengawas bidang melaporkan setiap bulannya kepada 

wakil ketua (koordinator pengawas bidang) 

 

i. Panitera  

 a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya . 

b. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan . 

c. Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara 

perdata dan pidana maupun sirkulasi keuangan perkara perdata . 

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

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

surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan . 

e.  Membuat salinan putusan . 

f.  Menerima dan mengirimkan berkas perkara . 

g. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh 

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan . 

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan . 

 Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan . 

 Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke Kas Negara . 

 Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan 

Kembali dan Grasi . 

 Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / 

diperintahkan oleh Ketua Pengadilan . 

 Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua 

Pengadilan . 

 Melaporkan tunggakan minutasi perkara perdata, pidana, dan perkara upaya 

hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali yang belum dikirim dan 

permasalahannya, dalam rapat tanggal 10 untuk setiap bulannya. 

 Memberikan ijin pada pegawai pengadilan yang keluar kantor dalam jam dinas. 

 

h. Wakil Panitera  

 Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas 

administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register 

perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain . 

 Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan . 

 Melaksanakan tugas yang didelegasikan : 
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a. Menunjuk Panitera Pengganti perkara Pidana untuk mendampingi Majelis 

Hakim sidang . 

b. Menunjuk jurusita pengganti melaksanakan tugas  kejurusitaan . 

c. Membuat Akta-akta : 

- Permohonan banding . 

- Penerimaan memori banding 

- Pencabutan permohonan banding . 

- Permohonan Kasasi . 

- Penerimaan Memori Kasasi . 

- Penerimaan Kontra Memori Kasasi 

- Pencabutan permohonan Kasasi . 

- Permohonan Peninjauan Kembali . 

- Pencabutan Peninjauan Kembali . 

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. 

 Koordinator dan pengawas pada Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana 

dan Kepaniteraan Perdata 

 

i. Panitera Muda  

Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan 

pengolahan / penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing – masing. 

 

j. Panitera Pengganti 

 Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta 

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang 

bersangkutan. 

 Membantu Hakim dalam hal : 

- Membuat penetapan hari sidang . 

- Membuat penetapan sita jaminan . 

- Membuat penetapan penetapan Terdakwa  tetap ditahan, dikeluarkan dari 

tahanan atau dirubah jenis penahanannya . 

- Mengetik putusan . 

- Meng up load putusan ke website 

 Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang 

berikutnya . 

 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana untuk perkara 

Pidana, Panitera Muda Perdata untuk perkara Perdata bila telah selesai 

diminutasi beserta copy cd nya. 
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 Dalam perkara perdata mengecek para pihak sebelum sidang, dan melaporkan 

pada majelis hakim sidang dapat dimulai karena pihaknya telah lengkap. 

 Mempersiapkan Ruang Sidang untuk acara persidangan. 

 Dalam perkara pidana mengecek jaksa, penasehat hukum, terdakwa dan 

menyiapkan Ruang Sidang untuk dilaporkan pada hakim bahwa sidang telah 

siap untuk dimulai. 

 

k. Juru Sita / Juru Sita Pengganti 

 Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua 

sidang/Hakim dan Panitera . 

 Menyampaikan panggilan dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut 

ketentuan Undang-Undang. 

 Melakukan penyitaan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan dan penyitaan 

jaminan atas perintah Hakim/Majelis hakim serta dengan meneliti, mencatat 

lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila 

menyita tanah . 

 Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan . 

 Melakukan penawaran pembayaran uang ketetapan pihak ketiga serta mebuat 

berita acaranya . 

 Melaksanakan tugasnya diwilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan . 

 Pemanggilan pihak yang dilakukan oleh jurusita atas kesalahannya yang 

dilakukan tidak sesuai Undang-Undang, pemanggilan ulang dilaksanakan oleh 

jurusita yang bersangkutan dengan tanpa biaya. 

 

l. Sekretaris  

 Mengkoordinir, membantu Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri untuk   

memberi arahan dan pembinaan   kepada karyawan dibidang tugas 

kesekretariatan, administrasi umum. 

 Melaksanakan tugas Sekretaris. 

 Sebagai Pejabat penanggung jawab kegiatan. 

m. Koordinator dan pengawas pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi 

Dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana Sub 

Bagian Umum Dan Keuangan. 
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n. Kepala Sub – Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan 

a. Penanggung jawab dan mempunyai tugas melaksanakan menyimpan 

bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi 

informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan evaluasi dan 

dokomentasi serta pelaporan. 

 

o. Urusan Umum Dan Keuangan 

a. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat 

menyurat, arsip, perlengkapan,rumah tangga, keamanan, keprotokolan, 

dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 

b. Menangani kebutuhan perlengkapan perkantoran termasuk ATK. 

c. Menyusun rencana penghapusan infentaris yang tidak layak pakai 

d. Melakukan SIMAK BMN, SIMAN, SIMANTAP, Infetarisasi barang 

Milik Negara, Rekon internal dan membuat DBR 

e. Menerima PNBP dan menyetorkan ke kas negara. 

f. Membuat daftar gaji, uang makan setiap bulan. 

g. Membuat daftar lembur, gaji susulan, persekot gaji  jika dibutuhkan. 

h. Melakukan pembayaran segala tagihan yang membebani DIPA atas 

dilaksanakannnya suatu kegiatan berdasarkan ketentuan berlaku. 

i. Melakukan pelaporan LRA dari SAI, Manual dan Bapenas, Laporan 

Keuangan. 

 

p. Kepala Sub. bagian Kepegawaian. Organisasi Dan Tata Laksana 

a. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana  

b. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian. 

c. Mempersiapkan usul pengangkatan jabatan. 

d. Mempersiapkan daftar penilaian pekerjaan ( DP3 /SKP). 

e. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan 

f. Melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan. 

 

q. Bagian Kepegawaian. 

a. Mempersiapkan usul kenaikan pangkat, ujian dinas dan pemindahan. 

b. Membuat daftar nominatif / rencana kenaikan pangkat. 

c. Membuat laporan bulanan, ijin cuti, 

d. Membuat daftar urut kepangkatan. 

e. Mempersiapkan sumpah jabatan dan usul pensiun. 

f. Mempersiapkan usul kenaikan gaji berkala. 
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g. Mempersiapkan KP4 bagi pegawai. 

h. Membuat Bezzeting hakim dan pegawai. 

i. Melayani segala hal dari para pegawai dan hakim yang berkaitan dengan 

administrasi kepegawaian.   

 

r. Kepaniteraan Pidana : 

a. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara pidana. 

b. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di 

kepaniteraan pidana. 

c. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang 

telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya. 

d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai 

catatan singkat tentang isinya. 

e. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta 

Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan. 

f.  Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali. 

g.  Menyiapkan permohonan grasi jika ada yang meminta. 

h.  Menyerahkan arsip berkas perkara / permohonan grasi kepada panitera 

muda hukum.  

 

s. Kepaniteraan Hukum : 

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, 

menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan 

grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

 

t. Kepaniteraan Perdata : 

a. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara perdata. 

b. Memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima di 

Kepaniteraan. 

c. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai 

catatan singkat tentang isinya. 

d. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila 

diminta. 
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e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali. 

f. Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap  kepada Kepaniteraan Hukum. 

 

C. Sistematika Penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan 

kinerja dimasa mendatang. LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, Tugas 

Pokok dan Fungsi, serta Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten 

Kediri; 

Bab II  Perencanaan dan Penetapan Kinerja meliputi  

a. Rencana Strategi yang didalamnya ada Visi dan Misi, tujuan sasaran, 

program utama. 

b. Indikator Kinerja Utama 

c. Rencana Kinerja Tahun 2015 

d. Penetapan Kinerja Tahun 2015 

Bab III  Akuntabilitas Kinerja meliputi pengukuran capaian kinerja tahun 2015, keluaran 

(output), dan analisis akuntabilitas kinerja. 

Bab IV  Penutup, meliputi kendala-kendala, kesimpulan dan saran. 
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PERENCANAAN DAN PENETAPAN  

KINERJA 
 

 

 

A. RENCANA STRATEGIS. 

 

1. VISI  DAN MISI 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2015 – 2019 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan 

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan 

terhadap sistem  kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas 

dan efesiensi.  

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok 

ukur kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diselaraskan denga arah kebijakan dan 

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional  yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2017, sebagai pedoman 

dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam 

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

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan 

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

Visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI  adalah 

sebagai berikut : 

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI YANG AGUNG” 

MISI   

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar 

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.  

Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, adalah sebagai berikut : 

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

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat 

BAB 

DUA 
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3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

 

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

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

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

misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 

sebagai berikut : 

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri di 

bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas 

 

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

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

tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara  

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

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

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  

6. Meningkatnya kualitas pengawasan 

 

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK  

Enam  sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Kabupaten Kediri  untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat 

rincian Program dan Kegiatan Pokok  yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik 

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, 

dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.  Kegiatan Pokok yang dilaksanakan 
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Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum  adalah  :  

1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata 

3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, PK, dan grasi disampaikan secara lengkap   

dan tepat waktu. 

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

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara  

 

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung  

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang 

dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 

2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 

   

c.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung bertujuan 

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan 

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan 

tingkat banding dan tingkat pertama. 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis 

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

digambarkan sebagai berikut : 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis 

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

digambarkan sebagai berikut : 
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NO 

 

 

KINERJA UTAMA 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

1. Meningkatnya penyelesaian 

perkara 

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 

  b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

  c. Persentase perkara yang diselesaikan  

  d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 5 bulan 

2. Peningkatan aksepbilitas 

putusan Hakim 

Persentase penurunan upaya hukum: 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

3. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap 

  b. Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis  

  c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan 

tepat waktu, tempat dan para pihak 

  d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 

  e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 

4. Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

  b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara 

zetting plaat 

  c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik 

perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line 

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 

5. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara 

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 

6. Meningkatnya kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  

  b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang 

ditindaklanjuti. 
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C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 

                                                  RENCANA KINERJA 

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Negeri Kabupaten Kediri 

Tahun Anggaran : Tahun 2015 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Meningkatnya penyelesaian 

perkara 

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 30% 

b. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

100% 

c. Persentase perkara yang diselesaikan  95% 

d. Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 

75% 

2. Peningkatan aksepbilitas 

putusan Hakim 

Persentase penurunan upaya hukum: 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

25% 

25% 

25% 

3. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

a. Persentase berkas yang diajukan 

kasasi dan PK yang disampaikan 

secara lengkap 

100% 

b. Persentase berkas yang diregister dan 

siap didistribusikan ke Majelis  

100% 

c. Persentase penyampaian 

pemberitahuan relaas putusan tepat 

waktu, tempat dan para pihak 

100% 

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan 

tempat. 

80% 

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 50% 

4. Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap peradilan 

(acces to justice) 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang dapat 

diselesaikan dengan cara zetting plaat 

  - 

c. Persentase (amar) putusan perkara 

(yang menarik perhatian masyarakat) 

yang dapat diakses secara on line 

dalam waktu maksimal 1 hari kerja 

sejak diputus. 

 

50% 

5. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti 

 

80% 

6. Meningkatnya kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti  

80% 

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang ditindaklanjuti. 

80% 
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D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015  
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PENETAPAN KINERJA 

Unit Oragnisasi : PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI 

Tahun Anggaran : 2015 

 

NO 

 

 

KINERJA UTAMA 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TARGET 

1. Meningkatnya penyelesaian 

perkara 

a. Persentase mediasi yang 
diselesaikan. 

30% 

b. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 

c. Persentase perkara yang 
diselesaikan  

95% 

d. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 5 bulan 

75% 

2. Peningkatan aksepbilitas 

putusan Hakim 

Persentase penurunan upaya 

hukum: 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

25% 

20% 

25% 

3. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

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

100% 

b. Persentase berkas yang 
diregister dan siap didistribusikan 
ke Majelis  

100% 

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

100% 

d. Prosentase penyitaan tepat 
waktu dan tempat 

80% 

e. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

50% 

4. Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

d. Persentase perkara yang dapat 
diselesaikan dengan cara zetting 
plaat 

  - 

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

50% 

5. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi 

atas putusan perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti 

80% 

6. Meningkatnya kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan 
masyarakat yang ditindaklanjuti  

80% 

b. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal yang 
ditindaklanjuti. 

80% 
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AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.  

A. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

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

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

organisasi. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan 

reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk 

memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2015 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing 

indikator kinerja sasaran. Sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai 

atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun 

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

tingkat capaian kinerja masing – masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 

dibawah ini. 

PENGUKURAN KINERJA 

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

Tahun Anggaran : 2015 

 

No 

 

 

Kinerja Utama 

 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

1. Meningkatnya 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase mediasi 

yang diselesaikan. 

30% 0.93% 3,11 

b. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan 

100% 100% 100 

c. Persentase perkara 

yang diselesaikan  

95% 89,45% 94,16 

d. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

dalam jangka waktu 

maksimal 5 bulan 

75% 91,97% 122,62 

BAB 

TIGA 
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2. Peningkatan 

aksepbilitas 

putusan Hakim 

Persentase penurunan 

upaya hukum: 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

25% 

25% 

25% 

 

 

1,88% 

1,66% 

0% 

 

 

7,5 

4,64 

0 

3. Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK 

yang disampaikan 

secara lengkap 

100% 100% 100 

b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 

didistribusikan ke 

Majelis  

100% 100% 100 

c. Persentase 

penyampaian 

pemberitahuan relaas 

putusan tepat waktu, 

tempat dan para pihak. 

100% 100% 100 

d. Prosentase penyitaan 

tepat waktu dan tempat 

80% 100% 125 

e. Ratio Majelis Hakim 

terhadap perkara 

50% 0,47% 0,92 

4. Peningkatan 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap 

peradilan (acces 

to justice) 

a. Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100% 100% 100 

b. Persentase perkara 

yang dapat 

diselesaikan dengan 

cara zetting plaat 

- - - 

c. Persentase (amar) 

putusan perkara (yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara on line 

dalam waktu maksimal 

1 hari kerja sejak 

diputus. 

50% 50% 100 

5. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan.  

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan 

perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap 

yang ditindaklanjuti 

80% 100% 125 

6. Meningkatnya 

kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan 

masyarakat yang 

ditindaklanjuti  

80% 100% 125 

b. Persentase temuan 

hasil pemeriksaan 

eksternal yang 

ditindaklanjuti. 

80% 100% 125 

 

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015   Rp 6.276.752.000,- (Enam milyard dua ratus tujuh 

puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) 
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Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015   Rp 6.197.075.303,- (Enam Milyard seratus 

sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah) 

 

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2015 mengacu 

pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Kabupaten 

Kediri telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun 

hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara 

Pencapaian sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai 

berikut : 

 

No 

 

 

Kinerja Utama 

 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

1. Meningkatnya 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase mediasi 

yang diselesaikan. 

30% 0,93% 3,1 

b. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan 

Pidana 

Perdata 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100 

100 

c. Persentase perkara 

yang diselesaikan  

Pidana 

Perdata 

 

 

95% 

95% 

 

 

91,5% 

81,38% 

 

 

96,32 

85,66 

d. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

dalam jangka waktu 

maksimal 5 bulan 

Pidana 

Perdata 

75% 91,97% 122,62 

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 4 (empat) indikator kinerja 

yaitu : 

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 

Ukuran capaian indikator Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 

perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang 

diterima dan menjadi perkara.  

Prosentase mediasi yang diselesaikan tahun 2015 adalah 0,93%  yaitu 

perbandingan jumlah mediasi yang diterima sebesar 1 perkara dengan yang 

menjadi perkara sebesar 133 perkara. 

Prosentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 30% dari 

total keseluruhan mediasi yang disepakati ternyata realisasinya tercapai 0,93%. 
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b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang 

harus diselesaikan.  

Prosentase sisa perkara Pidana dan perkara perdata yang masing – masing 

ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini 

berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu Pidana sejumlah 100 perkara 

dan perdata sejumlah 32 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. 

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100% 

menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri 

Kabupaten Kediri telah berjalan denganbaik dan lancar sehingga tidak ada sisa 

perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. 

Berikut ini disajikan grafik penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata pada  

tahun 2015. 

Grafik Penyelesaian Sisa Perkara 
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c. Persentase perkara yang diselesaikan 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan adalah 

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan. 

Dibawah ini dijelaskan pencapaian prosentase perkara yang deselesaikan untuk 

perkara pidana dan perkara perdata pada tahun 2015. 
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Persentase perkara Pidana yang diselesaikan 

Prosentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 91,5 %, 

yaitu perbandingan perkara yang diselesaiakan (diminutasi) sebesar 827 perkara 

pidana biasa, 188 perkara pidana tipiring dan 12.870 perkara pidana lalu lintas 

dengan perkara yang masuk (diregister) sebesar 776 perkara pidana biasa, 188 

perkara pidana tipiring, 12.870  perkara lalu lintas. 

Prosentase perkara  pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 95% 

dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya bisa mencapai 

91,5%. Hal tersebut menunjukan bahwa system kerja yang berlaku dilingkungan 

pengadilan negeri Kabupaten kediri telah berjalan dengan baik dan lancar. 

Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015. 

 Pidana Biasa/Khusus Anak Pidana Roll 

Bulan Sisa   Sisa Masuk Putus  
 Th 

Lalu 

Masuk Putus  akhir Tipiring Lalu 

Lintas 

Tipiring Lalu 

lintas 

Sisa 

Januari 

Pebruari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

Nopember 

Desember 

100 44 

48 

84 

67 

68 

33 

73 

50 

59 

107 

75 

68 

57 

54 

81 

76 

48 

74 

30 

77 

68 

62 

88 

70 

87 

81 

84 

75 

95 

54 

97 

70 

61 

106 

96 

94 

17 

17 

11 

28 

24 

18 

06 

04 

15 

16 

16 

16 

1.306 

1.448 

1.453 

759 

1.124 

866 

725 

529 

1.359 

1.293 

1.297 

711 

17 

17 

11 

28 

24 

18 

06 

04 

15 

16 

16 

16 

1.306 

1.448 

1.453 

759 

1.124 

866 

725 

529 

1.359 

1.293 

1.297 

711 

 

Jumlah 100 776 785 91 188 12.870 188 12.870  

 

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan 

Prosentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 81,38%, 

yaitu perbandingan perkara yang diselesaiakan (diminutasi) sebesar 119 perkara 

perdata gugatan, dan 104 perkara perdata permohonan dengan perkara yang 

masuk (diregister) sebesar 133 perkara perdata gugatan, dan 104 perkara perdata 

permohonan. 

Prosentase perkara  perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 95% 

dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai  

81,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di 

lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan 

lancar  
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 Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2015 

 Perdata Gugatan Perdata Permohonan 

Bulan Sisa Th 

Lalu 

Masuk Putus Sisa 

akhir 

Sisa Th 

Lalu 

Masuk Putus Sisa 

akhir 

Januari 

Pebruari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

Nopember 

Desember 

32 9 

21 

12 

5 

11 

13 

13 

13 

13 

11 

6 

6 

8 

9 

17 

12 

8 

9 

5 

6 

11 

11 

17 

12 

33 

45 

40 

33 

36 

40 

38 

45 

47 

47 

36 

30 

3 8 

9 

14 

6 

11 

3 

4 

16 

13 

9 

5 

6 

6 

7 

13 

13 

2 

11 

5 

10 

15 

8 

9 

5 

5 

7 

8 

1 

10 

2 

1 

7 

5 

6 

2 

3 

Jumlah 32 133 125 40 3 104 104 3 
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d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 

bulan 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam 

jangka waktu maksimal 5 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan. 

Dibawah ini dijelaskan pencapaian prosentase perkara yang deselesaikan dalam 
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jangka waktu maksimal 5 bulan untuk perkara pidana dan perkara perdata pada 

tahun 2015. 

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu 

maksimal 5 bulan 

Prosentase perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 

bulan tahun 2015 adalah sebesar 91,97 %, yaitu perbandingan perkara yang 

diselesaiakan (diminutasi) sebesar 827 perkara pidana biasa, 188 perkara pidana 

tipiring dan 12.870 perkara pidana lalu lintas dengan perkara yang masuk 

(diregister) sebesar 776  perkara pidana biasa, 188 perkara pidana tipiring, 

12.870 perkara lalu lintas. 

Prosentase perkara perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu 

maksimal 5 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 75% dari total keseluruhan 

perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 91,97%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten 

Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar.  

 

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 

maksimal 5 bulan 

Prosentase perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 

bulan tahun 2015 adalah sebesar 79,89%, yaitu perbandingan perkara yang 

diselesaiakan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (diminutasi) sebesar 119 

perkara perdata gugatan, dan 104 perkara perdata permohonan dengan perkara 

yang masuk (diregister) sebesar 133 perkara perdata gugatan, dan 104 perkara 

perdata permohonan. 

Prosentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 75% 

dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 79,89%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar 

sehingga realisasi yang tercapai melebihi dari prosentase yang ditargetkan. 

Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2015 
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Grafik Penyelesaian Perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 
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2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim 

Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2015 

sebagai berikut : 

 

No 

 

 

Kinerja Utama 

 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

1. Peningkatan 

Aksepbilitas 

Putusan Hakim 

Persentase penurunan 

upaya hukum : 

   

- Banding 25% 0,86 % 7,5 

- Kasasi 25% 0,84% 4,64 

- Peninjauan Kembali 25% 0% 0 

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim, digunakan 1 

(satu) indikator kinerja yaitu : 

Prosentase penurunan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penurunan upaya hukum Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah jumlah upaya hukum selama tahun berjalan 

(Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen. Dibawah 

ini dijelaskan pencapaian prosentase penurunan upaya hukum Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali untuk perkara pidana dan perkara perdata pada tahun 2015. 

 

Prosentase penurunan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum Banding 

sebesar 2%, Kasasi sebesar 0,66%, dan Peninjauan Kembali sebesar 0 %, yaitu 

perbandingan jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) untuk Banding 

sebesar 28 perkara, Kasasi sebesar 13 perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 2 
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perkara dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) untuk Banding sebesar 18 

perkara, Kasasi sebesar 8 perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 2 perkara. 

Prosentase penurunan perkara Pidana yang mengajukan upaya hukum pada tahun 

2015 ditargetkan Banding sebesar 25%, Kasasi sebesar 25%, dan Peninjauan 

Kembali sebesar 25%,  yaitu perbandingan jumlah upaya hukum selama tahun 

berjalan (Un) untuk Banding sebesar 25 perkara, Kasasi sebesar 11 perkara dan 

Peninjauan Kembali sebesar 1 perkara dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-

1) untuk Banding sebesar 29 perkara, Kasasi sebesar 13 perkara dan Peninjauan 

Kembali sebesar 0 perkara, dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata 

realisasinya Banding sebesar 0,86%, Kasasi sebesar 0,84%, dan Peninjauan Kembali 

sebesar 0%,  Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar  

Berikut tabel data upaya hukum tahun 2015 : 

 Tahun  

Upaya Hukum 2015 2014 Prosentase 

 Pidana Perdata Pidana Perdata  

 

Banding 

Kasasi 

Peninjauan Kembali 

 

 

25 

11 

1 

 

28 

13 

2 

 

29 

13 

0 

 

18 

8 

2 

 

1.88% 

1,16% 

0% 
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3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Pencapaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada 

tahun 2015 sebagai berikut : 

 

 

No 

 

 

Kinerja Utama 

 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

1. Peningkatan 

Efektifitas 

Pengelolaan 

a. Persentase berkas 

perkara yang diajukan 

kasasi dan PK yang 

disampaikan lengkap 

100% 100% 100 

b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 

didistribusikan ke 

Majelis 

100% 100% 100 

c. Persentase 

penyampaian 

pemberitahuan relas 

putusan tepat waktu, 

tempat dan para pihak 

100% 100% 100 

d. Persentase penyitaan 

tepat waktu 
80% 100% 125 

  e. Ratio Majelis Hakim 

terhadap perkara 
50% 0,47% 0,94 

 

Untuk mencapai sasaran Peningkatan efektifitas pengolaan penyelesaian perkara, 

digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu : 

a. Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan 

lengkap. 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi 

dan PK yang disampaikan lengkap adalah perbandingan antara berkas yang 

diajukan kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bendel A dan B) dengan 

jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK untuk perkara pidana dan perkara 

perdata pada tahun 2015. 

 

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan 

lengkap sebesar 100%, yaitu perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi 

dan PK yang lengkap (terdiri dari bendel A dan B) sebesar 12 perkara dengan 

jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK sebesar 12 perkara. 

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan 

lengkap pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%,  dari total keseluruhan 

perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK terealisasi sebesar 100%, 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan 

Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar.  
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b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang 

diterima kepaniteraa dengan berkas perkara yang disdistribusikan ke Majelis 

untuk perkara pidana dan perkara perdata pada tahun 2015. 

 

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan 

sebesar 100% ternyata dapat tercapai sebesar 100%, Hal ini menunjukkan bahwa 

proses administrasi perkara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri 

Kabupaten Kediri telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas 

yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister didalam buku induk 

perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2015 

semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.  

 

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat 

dan para pihak. 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relas 

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara berkas 

perkara putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat 

waktu untuk perkara pidana dan perkara perdata pada tahun 2015. 

 

Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan 

para pihak ditargetkan sebesar 100% ternyata dapat tercapai sebesar 100%, Hal 

ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan 

Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar karena semua 

berkas perkara yang telah putus pada tahun 2015 telah dilengkapi dengan relas 

pemberitahuan putusan yang disampaikan ke para pihak.  

 

d. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 

adalah perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan 

penyitaan tepat waktu dan tempat untuk perkara pidana dan perkara perdata pada 

tahun 2015. 

 

Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan sebesar 80% ternyata 

dapat tercapai sebesar 100%, Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang 

berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan 

dengan baik dan lancar karena semua permohonan penyitaan yang masuk telah 

dilaksanakan penyitaan dengan tepat waktu dan tempat. 
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e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 

Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 

ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara yang masuk untuk perkara 

pidana dan perkara perdata pada tahun 2015. 

 

Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara yang masuk sebesar 0,47%, 

merupakan perbandingan dari Majelis Hakim yang ada 11 Majelis dengan jumlah 

pekara yang masuk 776 perkara, dari yang ditargetkan 50%. Hal ini menunjukkan 

bahwa di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri masih perlu 

ditambahnya Majelis Hakim karena Majelis Hakimm yang ada tidak sebanding 

dengan jumlah perkara yang masuk. 

 

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to 

justice) Peningkatan Penyelesaian Perkara. 

Pencapaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces 

to justice) Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut : 

 

No 

 

 

Kinerja Utama 

 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

1. Peningkatan 

Efektifitas 

Pengelolaan 

a. Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100% 100% 100 

b. Persentase perkara 

yang dapat diselesaikan 

dengan cara zetting 

plaat 

0% 0% 0 

c. Persentase (amar) 

putusan perkara (yang 

menarik perhatian 

masyarakat ) yang 

dapat diakses secara on 

line dalam waktu 

maksimal 1 hari kerja 

sejak diputus) 

100% 100% 100 

    

 

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan 

(acces to justice) Peningkatan Penyelesaian Perkara digunakan 3 (tiga) indikator 

kinerja yaitu : 
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a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan. 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselsaikan 

adalah perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara 

prodeo yang masuk untuk perkara perdata pada tahun 2015. 

 

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak dfapat perkara 

Prodeo.  

 

b. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting Plaat. 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang dapat diselesaikan 

dengan cara zetting Plaat adalah perbandingan antara perkara yang dibawa ke  

lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat 

untuk perkara pidana dan perkara perdata pada tahun 2015. 

 

Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting Plaat sebesar 0%, 

Hal ini karena di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak 

mempunyai zetting plaat.  

 

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

yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak 

diputus. 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang 

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 

maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan antara amar putusan 

perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah 

perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan untuk perkara pidana dan 

pada tahun 2015. 

 

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

dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 

sebesar 50%,  

 

5. Saranan Meningkatakan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. 

Pencapaian sasaran Meningkatakan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada 

tahun 2015 sebagai berikut : 
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No 

 

Kinerja Utama 

 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

1. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Prosentase permohonan 

eksekusi atas putusan 

perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap 

yang ditindaklanjuti 

80% 84,61 105,76 

    

    

    

 

Untuk mencapai sasaran Meningkatakan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 

digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : 

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 

Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase permohonan eksekusi atas putusan 

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 

perbandingan antara perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan 

perkara perdata yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 

2015. 

 

Persentase Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebesar 100%, yaitu perbandingan 

antara perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 11 perkara dengan 

perkara perdata yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 13 

perkara. 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 80%,  dari 

total keseluruhan perkara perdata yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti 

(dieksekusi)  terealisasi sebesar 84,61%, Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja 

yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan 

dengan baik dan lancar.  

 

6. Meningkatkan Kualitas Pengawasan 

Pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan pada tahun 2015 sebagai 

berikut : 
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No 

 

 

Kinerja Utama 

 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

1. Meningkatnya 

kualitas 

pegawasan 

a. Prosentase pengaduan 

masyarakat yang 

ditindaklanjuti 

80% 100% 125 

b. Prosentase temuan hasil 

pemeriksaan eksternal 

yang ditindaklanjuti 

80% 100% 125 

    

    

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan digunakan 2 (dua) 

indikator kinerja yaitu : 

a. Prosentase pengadulan masyarakat yang ditindaklanjuti. 

Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase pengadulan masyarakat yang 

ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengadulan yang ditindaklanjuti 

mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah 

pengaduan yang dilaporkan pada tahun 2015. 

 

Persentase pengadulan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100%, yaitu 

perbandingan perbandingan antara perbandingan antara jumlah pengaduan yang 

ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) sebesar 

3 pengaduan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan pada tahun 2015 sebesar 3 

pengaduan. 

Persentase pengadulan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 

sebesar 80%,  dari total jumlah pengaduan yang dilaporkan terealisasi sebesar 100%, 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan 

Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar.  

 

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 

Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 

yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah jumlah temuan hasil pemeriksaan 

eksternal pada tahun 2015. 

 

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 0%, hal 

ini karena di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2015 tidak 

terdapat temuan hasil pemeriksaan eksternal. 
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. 

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA). 

1.  Anggaran Rutin 

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :  

a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2015 untuk 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri; 

b). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan 

efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Tahunan dan Triwulan yaitu 

(1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten 

Kediri; 

(2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Kediri untuk gaji 

induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian 

Uang Persediaan ; 

(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten 

Kediri dengan realisasi sebagai berikut : 

(a) Belanja Pegawai  

 Pagu DIPA Rp. 5.727.664.000,-  

 Realisasi DIPA Rp. 5.648.737.365,- 

 Sisa dana DIPA Rp.       78.816.635 ,- 

 Prosentase Realisasi DIPA      98,62 % 

(b) Belanja Barang  

 Pagu DIPA Rp. 549.088.000,- 

 Realisasi DIPA Rp. 548.337.938,- 

 Sisa dana DIPA Rp. 750.062,- 

 Prosentase Realisasi DIPA      99.86% 
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(4). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan realisasi 

sebagai berikut : 

 - Belanja Operasional Persidangan  

 Pagu DIPA Rp. 104.150.000,- 

 Realisasi DIPA Rp.     103.794.700,- 

 Sisa dana DIPA Rp.            335.300,- 

 Prosentase Realisasi DIPA      99,66 % 

 

2.  Pelaporan Keuangan 

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai  

berikut : 

a) Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya; 

b) Membuat Laporan Keuangan Semeter I dan Semester II; 

c) Membuat Laporan Bappenas setiap Triwulan; 

d) Mengisi Laporan Komdanas, Monev, E-Monev; 

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

Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 

kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri. 
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PENUTUPAN 
 

 

 

A. KESIMPULAN 

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2015 yang 

memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selama kurun 

waktu tahun 2015 yang dituangkan menjadi 6 target sasaran.  

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan 

Negeri Kabupaten Kediri merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya 

lembaga peradilan, karena pada Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini melaporkan suatu capaian kinerja 

(Performance Result) selama tahun 2015 dibandingkan dengan rencana kerja 

(Performance Plan) yang mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan 

Tinggi Surabaya tahun 2015-2019.  

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2015 

maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja 

lembaga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai institusi yang berada di bawah 

Mahkamah Agung yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih 

mencerminkan rasa keadilan.  

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan 

terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, 

tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.  

Pada penulisan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2015, secara umum disimpulkan bahwa target 

sasaran Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mencapai rata-rata diatas 90%, namun 

demikian masih ada beberapa kinerja yang belum maksimal, walaupun begitu beberapa 

target sasaran telah mencapai 100%.  

Dengan diterbitkan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2015, diharapkan bisa terlihat kinerja 

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara transparan dan akuntabel sehingga bisa 

menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada 

tahun yang akan datang.  

 

 

 

BAB 

EMPAT 
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B. KENDALA-KENDALA 

- Adanya terdakwa yang tidak mau didampingi Penasehat Hukum dalam program 

Bantuan Hukum  

- Kurangnya tenaga staf Sub.Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  

 

C. SARAN-SARAN 

- Perlu adanya penambahan SDM baik, Staf maupun Operator yang memadai 

serta terampil sebagai pengembang arus informasi untuk pelayanan kepada 

Masyarakat sebagaimana dalam SKMA Nomor 1-144/ KMA / SK / I /  2011, 

Tentang Keterbukaan Informasi tentunya diperlukan Pelatihan-Pelatihan Secara 

Berjenjang bagi petugas pelaksana. 

 

 

                                                                                                    Kediri,  20  Januari  2015 

                                                                                                           SEKRETARIS 

 

 

 

 

                                                                                       ABD.ROUF, SH 

                                                                              NIP. 19620921 198603 1001 
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1. STRUKTUR ORGANISASI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

Garis Kordinasi 

 

Garis Tanggung Jawab 

PANITERA / SEKRETARIS 

 

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS 

KETUA 

WAKIL KETUA 

KETUA 

WAKIL KETUA 

MAJELIS HAKIM 

PANITERA / SEKRETARIS 

 

PANITERA MUDA 

PERDATA 

PANITERA MUDA  

PIDANA 

PANITERA MUDA 

HUKUM 

KEPALA SUB. BAG. 

KEPEGAWAIAN 

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS 

KEPALA SUB. BAG.   

KEUANGAN 

KEPALA SUB. BAG.  

UMUM 

KELOMPOK FUNGSIONAL 

KEPANITERAAN 

 PANITERA PENGGANTI 

 JURUSITA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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