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KATA PENGANTAR

Oengan memanjattcan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah metimpahkan

latanat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana

Slrategis (Renstra) PerigadNan Negeri Martapura 2015-2019.

Pengadaan Negeri Martapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus

menipakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten

•anjar Propinsi Kalimantan Setrtan.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah menipakan anenat Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada lardang-undarig tersebut Bab V Pasal 15 disebudon bahwa setiap Kepala

S^^uan kerja wajib menyiapkan ramangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan

faigsmya.

MMr kata kami mengucapkan terimakasli kepada semua pihak yang telah

inetulMinu memberikan sumbangsih pftiran dalam menyusun Renstra ini. Semnga

bermanfaat dan dapat mewujudkan peradtian yang sedertiana, cepat, biaya ringan,

dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura.
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1.1.  KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perabahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Negeri Martapura dalam menjaiankan tugas dan fungsi pofcoknya,

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Martapura sebagai Badan Peradilan Umum tingkat

pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh

pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas

dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara Pidana dan Perdata yang masuk di tingkat pertama. Sedangkan dalam

bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadiian di bawah

pimpinan Panitera mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi teknis yudisial

dan untuk administrasi teknis non-yudisial (umum) dengan fungsi menjaiankan

mana^erial dan operatif pada sebuah Peradilan di bawah pimpinan Sekretaris.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (sate) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Martapura. Rencana Strategis

ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana

tindakan. Rencana Strategis ini ketak didukung dengan anggaran yang memadai,

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan

prasarana serta mempertiitengkan perkembangan lingkungan Pengadiian Negeri

Martapura, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Martapura dalam menjaiankan tugas dan fungsinya tersebut

adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai lembaga peJaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
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i. Strength (Kekuatan).

Kekuatan Pengadilan Negeri Martapura mencakup hal-hal yang memang

sudah diatur dalam Lingkungan internal Pengadilan Negeri Martapura yang

kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah :

•Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;

•Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Martapura sudah jelas

diatur;  Struktur organisasi Pengadilan Negeri Martapura yang telah

tertata dengan baik.

•Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi)

pegawai Pengadilan Negeri Martapura.

Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung

beriakunya sistem peradilan satu atap dl bawah Mahkamah Agung

(tugas dan fungsi/kewenangan Pengadilan Negeri Martapura).

•Telah adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

1.2.  POTENS1 DAN PERMASALAHAN

1.2.A. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Martapura diperhitungkan dapat

menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau

menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapal pula

menjadi kendala atau faktor kelemahan dan pencapaian target rencana
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b. Weakness (Kelemahan).

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Martapura yang kemungkinan

menjadi keiemahan dalam pelaksanakan rencana strategis ini adalah:

1.Aspek Proses Peradilan

Para pihak yang datang terllambat sehingga berimpiikasi terhadap

terlambatnya pelaksanaan persidangan.

2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

•Pengadilan Negeri Martapura belum mempunyai kewenangan untuk

merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.

•Penambahan pegawai beium sesuai dengan  kapasitas  dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Martapura;

•Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya (SDM) pada

Pengadilan Negeri Martapura;

3.Aspek Sarana dan Prasarana

•Belum tersedianya sarana dan prasaran yang memadai dalam

mendukung Tupoksi PN Martapura.

•   Belum sesuainya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri

Martapura dari pusat sesuai dengan kebutehan dan rencana yang

diajukan.

1.2.B. Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan,

maka iingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi

keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin

harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi

sampai sekecil mungkin.
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a. Opportunity (Peluang).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Martapura

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1.Aspek Prases Peradilan

•Adanya website Pengadilan Negeri Martapura yang memberikan

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2.Aspek Sumber Oaya JVparatur Peradilan

•Adanya tunjangan  kineija/remunerasi  sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja

•Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Banjarmasin maupun Mahkamah Agung untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan

•Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka e-gavemance.

•Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara

berkala.

4.Aspek tertib Administrasi dan manajemen peradilan

• Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

5.Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri

Martapura berupa internet, website dan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) Versi 3.2.0-5 pada Pengadilan Negeri Martapura.
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d. Threat (Ancaman).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Martapura yang

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan

perbaikan sebagaimana diharapkan:

1.Aspek Proses Peradilan

•Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung

khususnya pada Pengadilan Negeri Martapura ;

•Masih  terbatasnya  alokasi  anggaran bagi Mahkamah Agung

khususnya pada Pengadilan Negeri Martapura.

2.Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

•Personil Pengadilan Negeri Martapura belum seluruhnya menguasai

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Martapura.

3.Aspek Pengawasan dan Pembinaan

•Belum adanya sistem reward dan punishment untek mengontrol

kinerja aparat peradilan.

4.Aspek sarana dan prasarana

•Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan

prasarana tidak sesuai kebutehan.
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Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri martapura tahun 2015-2019

mempakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan

pengkajien, pengelolaan terbadap sistem kebijakan dan peraturan pemndang-undangan

untuk mancapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta

sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Martapura diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional

Jangka Panjang gambaran atau visionable dari kinerja lembaga Badan Peradilan, yang

lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015-2019 mempakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang kigin dlcapal

sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah

ditetapkan organisasi.

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan

cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Martapura.

Visi Pengadilan Negeri Martapura adalah :

"Terwu]udnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung:

22. MISI
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Martapura menetapkan misi

yang menggambarkan hal-hal yang hams diiaksanakan, yaitu :

1.Menjaga Kemandirian badan peradilan

2.Memberikan Pelayanan hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3.Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4.Meningkatkan Kradibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
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Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu

pekerjaan yang mudah, diperiukan suatu pemahaman yang mendalam alas

permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Martapura dan rencana stralegi yang

tepat dan menyehjmh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat

mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati

serta tegaknya supremasi hukum.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan strategis mempakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan visi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima)

tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Martapura akan dapat

secara tepat mengetahui apa yang hams dilaksanakan ofeh organisasi dalam

memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan

memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis dimmuskan berdasarkan visi dan misi dart organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Martapura adalah sebagai

berikut:

1.Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3.Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Martapura dapat memenuhi botir 1 dan

butir 2 diatas.
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Laporan Bulanan

Laporan Tahunan
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Laporan Bulanan

Laporan Tahunan
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La pa ran Bulanan

Panitera

Panitera

Panitera

•              4
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/Tn.1

Tn.1-Tn

berjalan

yang diseiesaikan tahun

tepat waktu = perkara

- Penyefesaian perkara

perkara sebelumnya

berjalan di tarn bah sisa

yang diterima tahun

ada ^jumlah perkara

• Jumlah perkara yang

masuk)

tahun dan perkara yang

diselesaikan (sisa awal

perkara yang harus

diselesaikan dengan

perkara yang

• Perbandingan jumiah

Catatan:

x 100%

ada

/Jumlah perkara yang

berjalan

diselesaikan tahun

Jumlah perkara yang

x 100%

yang harus diselesaikan

/ Jumlah sisa perkara

yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara

1

sisa perkara :

c.  Persentase penurunan

waktu

Yang diselesaikan tepat

-     Pidana

-     Perdata

b.  Persentase perkara:

-    Pidana

-     Pendata

yang diseiesaikan ;

a.  Persentase sisa perkara

dan Akuntabel

Pasli, Transparan

Peradilan yan^

Terwujudnya Proses1.

^ j      i

r         ——^^1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

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

dicapai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang akan

dicapai Pengadilan Negeri Martapura adalah sebagai berikut:

a.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b.Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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PenyusunanIndex
Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah sesuai
Peraturan Merited PAN
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2014 Tentang Pedoman
Survey Kepuasan
Maeyarakut Terhadap
Penyele nggaraan
Petayanan Pi**k

Indeks Kepuasan
pencari keadian

Jumlah perkara pidana
anak yang diselesakan
secara divers*
/ Jumlah peritara
pidana anak
x100%

Catalan:
Diversi: anak pefaku
kejahatan Udak dianggap
sebagai pelaku kejatiatan,
mstainkan sebagai kofban

Jumlah perkara yang
tidak mengajukan
upaya hukum
/ Jumlah putusan
perkara
x10O%

Catalan:

- Upaya hukum =
banding, kasasi. PK

• Secara hukum semakki
sedfcrtyang
mengajukan upaya
hukum, maka semakin
puas atas pulusan
pengec^ ^fan

xiOtMt

Tn  = Sisa perkara

tahun berjalan

Tn.1 = Sisaperfcara

(ahun sebelumnya

Catalan:

Sisa perkara adBtati

petkara yang belum

iSputus pada tahun

berjalan

f.   Index responden pencan

keadilan yang pae

tehadap layanan peradHan

0. Persentase perkara

pidana anak yang

diselesaikan dengan

diveisi

d. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum:

-    Banding

-   Kaeasi

-    PK

-   Perdata

-   Pidana

REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA



Laporan Tahunan

dan

Laporan Bulanan
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Catatan:
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setelah diputus

diakses secara online

perkara yang menarik
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Jumlah putusan

kasasi dan PK
dimohonkan banding,

/ Jumlah berkas
perkara yang

lengkap

yang diajukan banding,
kasasi dan PK secara

Jumlah bericas perkara

x10O%
dilakukan mediasi
Jumlah perkara yang
/

Jumlah perkara yang
diselesaikan melalui

Jumlah putusan
x100%

yang diterima tepat
waktu

Jumlah isi putusan

prodeo yang diselesaikan

a. Persentase perkara

setelah diputus

online dalam waktu 1 hari

yang dapat diakses secara

perhatian masyarakat

perkara yang menarik

d. Pesentase putusan

waktu

secara lengkap dan tepat

banding, kasasi dan PK

perkara yang diajukan

C.  Persentase berkas

mediasi

b.  Persentase perkara yang

diseiesaikan melalui

pihak tepat waktu

yang diterima oleh para

a. Persentase isi putusan

dan terpinggirkan

masyarakat miskin

peradilan bagi

Meningkatnya akses

perkara

penyelesaian

pengelolaan

efektrvitas

Peningkatan

3

2.

REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
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perkara yang
diselesaikan di luar
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Persentaee putusan pekara
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bantuan hukum
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b. Persentase peikara yang

diselesaikan diluar
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putusan pengadilan
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2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Martapura

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 untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Martapura dalam pelaksanaan program

Peningkatan Manajemen Umum adalah:

1.Penyelesaian perkara Pidana dan Perkara Perdata

2.Penyelesaian sisa perkara Pidana dan perdata Perdata

3.Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

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

5.Publikasi dan transparansi 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 Pengadilan Negeri Martapura.

REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA



Hal-hal yang periu diperttatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan

kinerja:

•Sistem karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai

dengan kompetensi.

•Pengawasan internal, hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses

penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

•Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

•Disamping itu, periu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi

yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pubfik

•Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan

•Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

•    Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Kebijakan  Pengadilan  Negeri   Martapura  adalah  mendukung  program reformasi

judicialipembabaruan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat beijalan seperti

yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, Pengadilan Negeri Martapura menetapkan arah dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sitem manajemen perkara

yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh

kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian

perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana , transparan dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur

h dan Kebijakan Strategi Penaadilan Neaeri MARTAPUR

REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA



3.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

•Peningkatan tertib administras perkara

•Penyeragaman penyusunan berkas perkara

4.Peningkatan Fasilitas Sarana maupun prasarana Pengadilan Negeri Martapura

•Tahun 2015

-Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan Tahap IV.

-Pengadaan Server Lokal untuk aplikasi CTS Versi 3.1.1-1.

-Pengadaan Meubelair Ruang Sidang Utama.

•Tahun 2016

-Tambah Daya Listrik.

-Pengadaan Perangkat Pendukung Sarana dan Prasarana Penyelesaian Perkara

meNputi Pengadaan PC Unit. Laptop, Printer, Router, Scanner dan Mesin

Absensi Sidik Jari.

-Pengadaan Fasilitas Perkantoran meliputi Pengadaan AC, Lambang Garuda

Pancasila dan Kipas Angin.

•Tahun 2017

-Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran untuk Pimpinan, Hakim dan

Pegawai meliputi pengadaan perlengkapan pengolah data seperti pengadaan

komputer, laptop, printer,  scanner,  antivirus, UPS, TV LED, CCTV dan

pengadaan sarana gedung seperti AC Split, AC Standing dan kursi pengunjung

serta meja informasi.

-Pembangunan ruang terbuka hijau.

•Tahun 2018

-Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran meliputi pengadaan perlengkapan

pengolah data seperti pengadaan laptop, proyektor, serta kamera teleconference

untuk ruang sidang anak.

-Pengadaan meja pelayanan terpadu dan meubelair.

-Pengadaan Genset.

REVIU RENSTRA PENGADUAN NEGERI MARTAPURA



-Pengadaan sound system untuk pemanggil sidang.

Tahun 2019

-Rehab Pagar dan Halaman Kantor Pengadilan Negeri Martapura

-Renovasi rumah dinas serta halaman kantor.

-Pengadaan kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua.

^iwa^i^^^MLrjr^miinnmREVIU RENSTRA PENGA



M>. 196342241985031006

Martapura, 10 September 2018
Ketua nen^^Wan Negeri Martapura

dmi sasman program setema kna Warn yaBu 2015-2019. sehingga visi dan misi PengacBan

Negen Martapura dapat terwujud dengan ba*.

Rencana Strategis Pengadilaa Negeri Martapura tahun 2015-2019 diarahkan untuk

merespon bertiagai tantangan dan peluang sesuai dengan tentulan perabahan lingkungan

•Jrategts, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat ekstemal. Renstra ml menipakan

i^iaya untuk menggambaikan peta pennasaiahan, eHc-aat lemah, peluang tantangan,

program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dgaiankan setama kuun waktu linia

^utsah output yang ingin dias*an dan nut come yang d^^arapkan.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program

Pengadfen Negeri Martapura agar lebih terencae dan terpadu. Selanjutnya, Dengan

denfidai Renstra ini bersifat terhuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra in

<aan^fcm dapat metribantu pelaksana pengetob kegiatan dalam mefc*ukan pengiiuaan

tngkaf kebelhaslan terhadap kegiatan yang dkelola.

Dengan Rensha ira p^^a (Bfarapkan untunB keija cBtegkungan Pengadilan Negeri

emad pedoman yang dapat dgatttan penuntun bagi pencapaian arah, hguan
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Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelatihan
Panitera Pengganti dan Jumsita pada Pengadilan
Negeri Martapura

A. PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga Panitera

Pengganti yang bertugas membantu Majelis Hakim membuat Berita Acara Sidang yang mana

Berita Acara Sidang tersebut akan dijadikan dasar Majelis Hakim untuk membuat Putusan,

sehingga perlu kepada Panitera Pengganti agar diberikan bekal dan ilmu dalam melaksanakan

tugas peradilan tersebut;

Bahwa pembekalan kepada Panitera Pengganti tersebut bisa berupa Pelatihan, arahan

dan bimbingan baik dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi maupun dari Pimpinan

Pengadilan Negeri, yang tujuannya agar Panitera Pengganti menjadi tenaga yang siap pakai

dan dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

Adapun Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura yaitu Sdr.SATRIANSYAH,

S.H dan Sdri.MEGAWATI yang telah mengikuti Pelatihan Panitera Pengganti yang di

selenggarakan oleh Mahkamah Agung RI sejak tanggal 12 - 14 Desember 2017, sehingga

perlu di evaluasi apakah hasil Pelatihan yang telah diperolehnya tersebut sudah

diterapkannya dalam melaksanakan tugas dan di sosialisasikan kepada Panitera Pengganti

yang lain;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas

hasil Pelatihan yang diperoleh oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura

tersebut;

2.DASAR HUKUM

1)Undang - Undang  Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

2)Undang - Undang    Republik Indonesia Nomor  49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang - Undang   Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASIHASIL PELATIHAN PANITERA
PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB TERHADAP

PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN DI SINGKAWANG
BULAN OKTOBER TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
Jl. Jendral A.Yani No 32 Martapura

Tip : (0511) 4721044
Fax :(0511)4721546

Website: www.pn-mattapura.  go.  id
Email: pn. ..iTiafiaput'a-AfahQQ.  co.  id
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B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PANITERA PENGGANTI

PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB TERHADAP HASIL

PELATIHAN PANITERA DAN JURUSITA YANG DILAKSANAKAN DI

SINGKAWANG TAHUN 2017

Berdasarkan monitoring terhadap Panitera Pengganti yaitu Sdr.SATRIANSYAH, S.H

dan Sdri.MEGAWATI yang telah mengikuti Pelatihan Panitera dan hasil yang diperoleh

selama Pelatihan sudah diterapkannya dalam melaksanakan tugas khususnya dalam

pembuatan serta teknis pembuatan Berita Acara Sidang yang benar dan sudah di

sosialisasikan kepada Panitera Pengganti yang lain di Pengadilan Negeri Martapura dan

perkembangan serta kemampuan Panitera Pengganti tersebut sudah baik dalam menyerap dan

mengimplementasikan hasil Pelatihan yang telah diterimanya khusunya dalam pembuatan dan

3)Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26

Juli 2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita;

4)Buku II Edisi revisi tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

5)Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

3.TUJUAN

1)Memastikan bahwa Panitera Pengganti yang telah mengikuti Pelatihan Panitera sudah

menerapkan hasil Pelatihan dalam melaksanakan tugas dan di sosialisasikan kepada

Panitera Pengganti yang lain;

2)Untuk mengamati/mengetahui sejauh perkembangan dan kemampuan Panitera Pengganti

tersebut dalam menyerap dan mengimplementasikan hasil Pelatihan yang telah diterimanya

khusunya dalam pembuatan Berita Acara Sidang;

4.RUANG LEVGKUP

1)  Pembuatan Berita Acara Sidang oteh Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri

Martapura;

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
Jf. Jendral A.Yani No 32 Martapura

Tip : (0511)4721044
Fax : (0511)4721546

Website: www.pn-martapura.  qo.id

Email: pn martapura^ahoo.co.ki
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teknis pembuatan Berita Acara Sidang dibandingkan sebelum Panitera Pengganti tersebut

mengikuti Pelatihan;

Mengingat sangat bermanfaat dan membawa dampak yang positip di selenggarakannya

Pelatihan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita tersebut untuk menambah wawasan dan

ilmu sehingga meningkatkan profesionalisme, oleh karenanya dipandang perlu Pelatihan

tersebut di laksanakan secara kontinu dan berkelanjutan dan memberi kesempatan kepada

Panitera Pengganti yang belum pernah mengikuti Pelatihan tersebut;

C. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di atas, maka perlu untuk:

1) Agar dilakukan Pelatihan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti secara kontinu

dan berkesinambungan sehingga di harapkan Panitera Pengganti dan Jurusita menjadi

propesional dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi serta ketentuan yang berlaku;

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB terhadap hasil pelatihan Panitera Pengganti dan Jurusita

yang dilaksanakan di Singkawang tahun 2017, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi

tertibnya administrasi dan meningkatkan kinerja Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita

Pengganti;

Martapura, 16O^dber 2018

Pani

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
Jl. Jendral A.Yani No 32 Martapura

Tip : (0511) 4721044
Fax : (0511)4721546

Website: www.pn'martapura.Qo.id

Email: pn maftapura^^ahoo.co.ki
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