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KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke Hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan perkenanNya, Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyusun Program Kerja
Tahun 2021 sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dengan
mengintegrasikan keahlian Sumber Daya Manusia yang tersedia dan sumber daya lain yang
ada untuk dapat dipadukan guna pengembangan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di masa mendatang.
Penyusunan program kerja dilakukan berdasarkan rencana strategis yang telah
disusun sebelumnya dan dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan perubahan yang
menjadi visi Mahkamah Agung RI yakni Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.
Melalui program kerja yang telah ditetapkan diharapkan pencapaian sasaran pelayanan
dapat dimungkinkan tepat waktu dengan metode yang konsisten dan berkelanjutan
sehingga diperoleh kinerja peradilan yang berdaya guna dan terarah dengan baik.
Dengan penyusunan program kerja ini diharapkan mampu menginspirasi dan
meningkatkan pelayanan aparatur Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan guna menjawab harapan
yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI yang telah dicanangkan.
Demikian Program Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2021 ini dibuat untuk
dipergunakan sebagai pedoman penyelesaian tugas kerja.
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PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

KEBIJAKAN UMUM TERHADAP DUKUNGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Pontianak yang dijabarkan
dalam bentuk program kerja tahunan dimana penjadwalannya untuk kurun waktu 1
(satu) tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah
ditetapkan dengan maksud agar program kerja itu tidak berdiri sendiri tanpa pijakan dan
penyusunan lebih spesifik dengan rentang waktu pelaksanaan menggunakan model 3
(tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun yang setiap tahapan pelaksanaan diikuti
dengan evaluasi tentu lebih efektif dan efisien dalam peraihan hasil serta memudahkan
pengukuran pencapaiannya.
Organisasi Pengadilan Tinggi Pontianak yang diberikan tugas yudisial, tugas
administrasi dan tugas pengawasan serta pembinaan haruslah dapat memberikan
kontribusi perubahan yang kompleks sekalipun diperhadapkan pada berbagai tantangan
yang sangat bervariasi akibat dari dampak perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik
yang fundamental disertai dengan tuntutan reformasi yang menyeluruh disemua bidang
terhadap penyelenggara Negara yang berskala nasional, termasuk reformasi birokrasi
dan reformasi peradilan di jajaran Pengadilan.
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspekaspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya
manusia (aparatur). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025
mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi
birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang-bidang lain. Terkait
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dengan hal itu, Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai
rancangan induk dan peta jalan untuk mewujudkan amanat tersebut. Dalam hubungan
tersebut, makna reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan
tata kelola pemerintahan Indonesia. Jika reformasi birokrasi berhasil dilaksanakan
dengan baik, dapat dipastikan Pengadilan Tinggi Pontianak bisa memiliki birokrasi bersih,
kompeten, dan melayani. Pengadilan Tinggi Pontianak juga mampu meningkatkan mutu
perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program kerja serta mampu mengurangi dan
menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik. Sehingga dapat mendukung
birokrasi Indonesia yang antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi
dan dinamika perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan mutu pelayanan
publik.
Disebutkan bahwa kebijakan dan program reformasi birokrasi yang tertuang
dalam Grand Design dan Road Map berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2010 , antara lain mencakup berbagai langkah perubahan di semua
aspek manajemen pemerintahan dari aspek organisasi, tata laksana, sumber daya
manusia

aparatur,

peraturan

perundang-undangan,

pengawasan,

akuntabilitas,

pelayanan publik dengan melakukan perubahan budaya kerja aparatur (culture-set dan
mind-set). Sehingga pelaksanaan dari kebijakan dan program reformasi birokrasi
dilakukan melalui proses yang terdesentralisasi, serentak, dan bertahap serta
terkoordinasi.
Ritme reformasi berskala deret ukur yang ditunjang dengan demonstrasi tuntutan
perubahan tersebut sangatlah berdimensi dan berdampak serta membias pada
penyelenggara penegakan hukum oleh lembaga peradilan khususnya Peradilan Umum
termasuk didalamnya Pengadilan Tinggi Pontianak. Tuntutan perubahan bukan lagi
sekedar wacana tetapi sudah berbentuk aksi dari waktu ke waktu yang semakin tajam
baik dilakukan oleh orang-perorang maupun secara kelembagaan dari dalam negeri
maupun luar negeri, yang ditujukan kepada Lembaga Pengadilan dan Aparaturnya ini
tantangan yang harus dihadapi dengan melakukan berbagai perubahan menuju
kesempurnaan pelayanan.
Jawaban terhadap

tuntutan reformasi yang berdimensi tersebut dibutuhkan

adanya profesionalisme , kemauan dan kerja keras, serta keterpaduan perencanaan
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kerja, keterpaduan cara pandang dan gerak yang dinamis, pencapaian tujuan perubahan
yang fundamental sebagaimana amanat reformasi dibidang peradilan terpenuhi.
Alur penyusunan

dan penetapan rencana kerja Pengadilan Tinggi Pontianak

diselaraskan dengan tugas dan fungsi, kebijakan nasional dan kebijakan Mahkamah
Agung RI dimana sistem perencanaan kerja dimaksud bersifat sistematis dan
komperhensif, memiliki nilai-nilai yang bersifat transparansi, akuntabilitas, demokrasi
dan partisipasi dengan demikian sasaran pencapaian tujuan kerja dapat tercapai dengan
baik.
Kontrak kerja yang dimodernisasi dengan sistem pakta integritas sesungguhnya
bertujuan untuk

merespon tuntutan perubahan reformasi birokrasi tersebut maka

secara sistematis disusunlah program kerja Pengadilan Tinggi Pontianak. Sebagai suatu
rencana kerja yang terproses, terencana dan terkendali secara keseluruhan terakumulasi
dalam bentuk tindakan nyata guna pencapaian tujuan peradilan yang adil, bermartabat
dan berwibawa, serta mendukung visi pokok Mahkamah Agung RI, sekaligus sebagai alat
peningkatan kualitas aparat Pengadilan dengan kesamaan persepsi dalam penerapan
hukum, pemanfataan maksimal sumber daya manusia serta akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara.
Program Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai landasan penyelenggaraan
tugas dan fungsi juga di pergunakan sebagai instrument penggerak dan pencetus serta
alat ukur penyelesaian tugas kerja maupun peningkatan kinerja baik individual maupun
secara kelembagaan, yang selanjutnya inti dari program kerja ini dijabarkan lebih lanjut
dalam bentuk rencana kerja tahunan dan indikator kinerja utama.
Sistem penyusunan program kerja tahunan ini dilakukan secara demokrasi
dengan merespon seluruh pikiran dan usul saran dari Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi,
Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Tinggi Pontianak
dalam rapat umum, dengan mengacu pada berbagai elemen perundang-undangan yang
berlaku, Surat Keputusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, visi
dan misi serta pedoman kerja tetap.
Lebih lanjut program kerja dibuat dilaksanakan dalam beberapa tahapan dimulai
dari tahap penetapan rencana kerja, tahap pengendalian rencana kerja, dan tahap
evaluasi yang secara keseluruhan dalam bentuk uraian dan matrik pencapaian waktu
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kerja serta sasaran yang di harapkan. Kegiatan perencanaan pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang terkait satu dengan yang
lain dan tidak terpisahkan dimana keseluruhan mata rantai tahapan program kerja
tersebut masing-masing tahapan saling memberi umpan balik dalam proses pencapaian
tujuan.
Efektifitas program kerja ini agar dapat diukur dan dievaluasi maka program
kerja ini dibagi dalam 3 (tiga) tahapan jangka waktu penyelesaian tugas kerja yaitu :
1) Tahapan Jangka Pendek ( kurun waktu 3 bulan )
2) Tahapan Jangka Menengah ( kurun waktu 6 bulan )
3) Tahapan Jangka Panjang ( kurun waktu 1 tahun )
Masing - masing tahapan dilakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian hasil apakah
target dicapai atau tidak, sekaligus untuk menentukan langkah - langkah berikut dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi.
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BAB II
REFORMASI BIROKRASI, VISI, MISI DAN PERENCANAAN STRATEGIS
A. Reformasi Birokrasi
Yang dimaksud Reformasi Birokrasi (RB) adalah sebuah proses perubahan,
dengan menata ulang, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih
profesional, efesien, efektif dan produktif. Pada Tahun 2003 Mahkamah Agung sudah
melaksanakan RB yang difokuskan pada 6 (enam) arena, yaitu :
1.

Manajemen perkara;

2.

Teknologi informasi;

3.

Pendidikan dan pelatihan;

4.

Sumber daya manusia;

5.

Manajemen keuangan;

6.

Pengawasan.
Pada Tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang

melaksanakan pilot project Reformasi Birokrasi dengan quick wins sebagai berikut :
1. Transparansi putusan
2. Manajemen informasi teknologi
3. Pelatihan PPH (Pedoman Perilaku Hakim)
4. Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP)
5. Manajemen SDM
RB Gelombang II ditandai dengan keluarnya Perpres Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk
yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu
2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi
Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali
dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan
selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road
Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat
fleksibilitas sebagai suatu living document.
Pada tahun 2021, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu,
diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan
masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam
dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin
baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang
mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah
terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional,
berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Rencana
pembangunan aparatur negara yang holistik sudah dituangkan dalam Undang-Undang
No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025. Salah satu prioritas
peraturan tersebut adalah pemantapan reformasi birokrasi instansi. Oleh karena itu,
ruang lingkup Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 difokuskan pada reformasi
birokrasi pemerintah.
Kemudian MA menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor: 71 KMA / SK / III /2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan
Peradilan. Dibentuklah 5 (lima) Kelompok Kerja yang meliputi : Manajemen Perkara
(Penataan dan penguatan organisasi, penetaan tata laksana), Manajemen SDM,
perencanaan dan keuangan (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana,
penataan SDM aparatur), Pendidikan dan Pelatihan (Penataan dan penguatan organisasi,
penataan manajemen SDM aparatur), Pengawasan Internal (penguatan pengawasan
internal,

penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik,

monitoring, evaluasi dan pelaporan), Akses terhadap Keadilan (manajemen

perubahan,

penataan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik).
Tujuan Reformasi Birokrasi adalah :
1. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
2. Efektifitas dan efesiensi kegiatan pemerintahan
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3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Penyatuan satu atap oleh Mahkamah Agung, beserta semua konsekuensi logis
yang muncul untuk menjadi lembaga yang mumpuni dalam bidang peradilan dan mampu
mengelola administratif, personil, finansial dan sarana prasarana, membuat MA
melakukan perubahan atau pembaruan di semua aspek secara hampir bersamaan
melalui 8 (delapan) area perubahan, yaitu :
1. Area I Manajemen Perubahan
2. Area II Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Area III Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Area IV Penataan Tatalaksana
5. Area V Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Area VI Penguatan Akuntabilitas
7. Area VII Penguatan Pengawasan
8. Area VIII Peningkatan Pelayanan Publik
Kondisi tersebut di atas secara bertahap akan mengarahkan pada perubahan
yang menyangkut sikap mental dan perubahan struktur organisasi Badan-Badan
Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti pemisahan Panitera dan
Sekretaris pada Peradilan Tingkat Banding dan Pertama. Beberapa sistem pengelolaan
organiasai dengan Teknologi Informasi yang terpadu (IT) merupakan sarana dukungan
untuk tercapainya Tranparansi Pengelolaan Putusan maupun pengelolaan organisasi
yang modern, yang di dukung Profesionalitas Sumber Daya Manusia dengan Perubahan
Sikap Mental Aparatur.
Berikut penjelasan terhadap program elemen area perubahan Reformasi
Birokrasi tersebut:
1. Program Manajemen Perubahan
1)

Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi.

2)

Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim
Reformasi Birokrasi

3)

Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana
kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
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4)

Road Map telah disusun dan diformalkan.

5)

Road Map telah mencakup 8 area perubahan (minimal 4 Area)

6)

Road Map telah mencakup "quick win"

7)

Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi.

8)

Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi.

9)

PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.

10)

Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja.

11)

Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB.

12)

Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

13)

Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja
asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?

14)

Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum
menetapkan nilai PMPRB instansi?

15)

Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.

16)

Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi.

17)

Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang
reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.

18)

Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan
melalui pembentukan agent of change ataupun role model.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1)

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.

2)

Telah dilakukan revisi peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis /
tidak sinkron.

3)

Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang
mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper,
dan Paraf Koordinasi

4)

Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan
peraturan perundang-undangan
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3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
1)

Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi kepada seluruh unit organisasi.

2)

Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi.

3)

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi.

4)

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda
tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.

5)

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang
melapor kepada lebih dari seorang atasan.

6)

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi
dengan kinerja yang akan dihasilkan.

7)

Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat.

8)

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi
dengan instansi lain.

9)

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi
untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

10)

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi.

4. Program Penataan Tatalaksana
1)

Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2)

Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP).

3)

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.

4)

Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan
dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.

5)

Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi.

6)

Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam
rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan
penganggaran, sistem data base SDM, dll).

7)

Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi
kepada masyarakat, sistem pengaduan).
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8)

Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat
dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll).

9)

Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi
informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian).

10)

Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.

11)

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik.

5. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
1)

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh
jabatan.

2)

Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan.

3)

Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.

4)

Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.

5)

Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah
dihitung dan diformalkan.

6)

Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat.

7)

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online).

8)

Persyaratan jelas, tidak diskriminatif.

9)

Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN.

10)

Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.

11)

Telah ada standar kompetensi jabatan.

12)

Telah dilakukan asessment pegawai.

13)

Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi.

14)

Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran
yang mencukupi.

15)

Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan
rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.

16)

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
kompetensi secara berkala.

17)

Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan.
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18)

Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan.

19)

Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif.

20)

Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen.

21)

Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.

22)

Penerapan Penetapan kinerja individu.

23)

Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.

24)

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya.

25)

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.

26)

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.

27)

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu.

28)

Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan
kinerja.

29)

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan.

30)

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan.

31)

Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku instansi.

32)

Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward).

33)

Informasi faktor jabatan telah disusun.

34)

Peta jabatan telah ditetapkan.

35)

Kelas jabatan telah ditetapkan.

36)

Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan.

37)

Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai.

38)

Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan.

39)

Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan
kebijakan manajemen SDM.

6. Program Penguatan Akuntabilitas
1)

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

2)

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja.
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3)

Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

4)

Apakah terdapat upaya

peningkatan

kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja.
5)

Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun.

6)

Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik.

7)

Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit.

8)

Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.

7. Program Penguatan Pengawasan
1)

Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.

2)

Telah dilakukan public campaign.

3)

Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan.

4)

Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.

5)

Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti.

6)

Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.

7)

Telah dibangun lingkungan pengendalian.

8)

Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi.

9)

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi.

10)

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.

11)

Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern.

12)

Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat.

13)

Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan.

14)

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.

15)

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

16)

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.

17)

Telah terdapat Whistle Blowing System.

18)

Whistle Blowing System telah disosialisasikan.

19)

Whistle Blowing System telah diimplementasikan.

20)

Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System.

21)

Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.

22)

Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.
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23)

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.

24)

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.

25)

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.

26)

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.

27)

Telah dilakukan pencanangan zona integritas.

28)

Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas.

29)

Telah dilakukan pembangunan zona integritas.

30)

Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan.

31)

Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"

32)

Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan.

33)

APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

34)

APIP didukung dengan anggaran yang memadai.

35)

APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko.

8. Program Peningkatan Pelayanan Publik
1)

Telah terdapat kebijakan standar pelayanan.

2)

Standar pelayanan telah dimaklumatkan.

3)

Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.

4)

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.

5)

Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.

6)

Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan
Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima).

7)

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.

8)

Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standarStandar pelayanan telah dimaklumatkan.

9)

Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.

10)

Terdapat inovasi pelayaan.

11)

Terdapat media pengaduan pelayanan.

12)

Terdapat SOP pengaduan pelayanan.

13)

Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.
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14)

Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan.

15)

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan.

16)

Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

17)

Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.

18)

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

19)

Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian
pelayanan.

20)

Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

21)

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.

B. Pembangunan Zona Integritas
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak
merupakan suatu program prioritas penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Mahkamah Agung RI. Reformasi Birokrasi merupakan keharusan bagi setiap
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yakni untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik dan bersih (good and clean governance) bebas dari Kolusi, Korupsi, dan
Nepotisme. Bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, pembangunan
reformasi birokrasi sejalan dengan reformasi peradilan yang telah dibangun dalam
mewujudkan peradilan yang agung.
Sebagai

upaya

percepatan

pembangunan

zona

integritas

tersebut,

Pengadilan Tinggi Pontianak telah membentuk Tim Kerja dalam Tim Pembangunan
Zona

Integritas

Pengadilan

Tinggi

Pontianak

dengan

Surat

Keputusan

Nomor:W17-U/531/SK/KP.04.5/2/2021 yang akan melakukan langkah-langkah kongkret
pelaksanaan pembangunan ini. Rencana Kerja ini merupakan dasar melakukan aksi bagi
Tim Kerja dalam upaya pembangunan Zona Integritas.
Ruang lingkup pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah
pembangunan zona integritas di semua unit pelayanan yang ada pada Pengadilan Tinggi
Pontianak.
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RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
I.

MANAJEMEN PERUBAHAN
Indikator
a.

Pembentukan Tim Kerja
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan melalui prosedur/mekanisme yang
jelas.

b.

Pembuatan Dokumen

Rencana Pembangunan Zona

Integritas menuju

WBK/WBBM.
Dokumen

Rencana

Pembangunan

Zona

Integritas

menuju WBK/WBBM

penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
telah disusun;
2. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM harus memuat target - target prioritas yang relevan dengan
tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.
c.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas
Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) telah
dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
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d.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :
1. Pimpinan menjadi Role Model dalam Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas;
3. Pelaksanaan Pelatihan Budaya Kerja dan Pola Pikir;
4. Anggota Organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBMM.
Implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan
Tinggi Pontianak terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan :

Target ;
a.

Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam
membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit Pengadilan Tinggi
Pontianak yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

c.

Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya referensi
terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.

Bukti Pendukung ;
S

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tentang pembentukan tim
Zona Integritas;

S

Dokumen Rapat yang memuat hal - hal sebagai berikut :
❖

Undangan Rapat;

❖ Absensi;
❖

Dokumentasi;

♦♦♦ Notulen : memuat alasan memilih anggota tim
❖
S

Dll.

Analisa Beban Kerja per fungsi per Job Description / Pendataan Kinerja
perorangan (Dokumen SKP Pegawai)
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Rencana Aksi :
Tahap pertama adalah melaksanakan Manajemen Perubahan di Pengadilan Tinggi
Pontianak yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai
Pengadilan Tinggi Pontianak dalam membangun Zona lntegritas menuju WBKJ WBBM
serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada

Pengadilan Tinggi

Pontianak sesuai usulan sebagai Zona lntegritas menuju WBK/ WBBM. Rencana aksi
dalam manajemen perubahan ini adalah :
a.

Membentuk Tim

Pembangunan Zona

lntegritas Menuju WBK/WBBM

Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2019 dengan mekanisme yang jelas.
b.

Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

c.

Melakukan pencanangan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM
dengan melakukan deklarasi oleh seluruh pimpinan dan pegawai bahwa
Pengadilan Tinggi Pontianak telah siap membangun Zona lntegritas Menuju
WBK/WBBM dalam bentuk penandatangan dokumen Pakta lntegritas.

d.

Melakukan

sosialisasi

tentang

pembangunan

Zona

Integritas

menuju

WBK/WBBM kepada seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak serta kepada
Stakeholder;
e.

Menyelenggarakan rapat

persiapan pembangunan Zona

lntegritas Menuju

WBK/WBBM masing masing koordinator di Pengadilan Tinggi Pontianak yaitu :
1) Koordinator Manajemen Perubahan;
2) Koordinator Penataan Tatalaksana;
3) Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM;
4) Koordinator Penguatan Pengawasan;
5) Koordinator Kualitas Penguatan Pelayanan Publik
6) Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
f.

Membangun

budaya kerja dan pola pikir di Pengadilan Tinggi Pontianak

dengan menjadikan pimpinan sebagai role model dan melibatkan

seluruh

pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak.
g.

Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM di Pengadilan
Tinggi Pontianak untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai
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rencana dan mengatasi kendala atau permasalahan selanjutnya dilakukan
perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

II.

PENATAAN TATA LAKSANA
Indikator ;
a.

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya telah dilakukan, seperti :
1) Prosedur Operasional Tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
2) Prosedur Operasional Tetap telah diterapkan;
3) Prosedur Operasional Tetap telah dievaluasi.

b.

E - Office / E - Government
Pengukuran indikator ini

dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

seharusnya telah dilakukan, yaitu :
1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem Informasi.
c.

Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran indikator ini

dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

seharusnya telah dilakukan, seperti :
1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;
2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
Target
1)

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2)

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;

3)

Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan
Tinggi Pontianak
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Rencana Aksi :
Tujuan dari penataan tatalaksana ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi
informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen
pemerintahan di Zona lntegritas menuju WBK/WBBM serta meningkatnya kinerja di
Zona lntegritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Tinggi Pontianak. Rencana aksi
dalam komponen penataan tata laksana adalah :
1)

Memastikan bahwa SOP telah mengacu peta proses bisnis.

2)

Menerapkan SOP dan melakukan inovasi pada SOP.

3)

Melakukan evaluasi terhadap SOP dan kemudian menindaklanjuti dengan
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP.

4)

Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.

5)

Operasionalisasi manajemen SOP menggunakan teknologi informasi.

6)

Layanan kepada publik menggunakan teknologi informasi

7)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SOM dan pemberian pelayanan ke
publik.

8)

Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.

9)

Melakukan

monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

keterbukaan

informasi publik.
III.

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Indikator
a.

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran
Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,
seperti :
1) Bagian Kepegawaian telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
2) Bagian Kepegawaian telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap
rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
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b.

Pola Mutasi Internai
Pengukuran

indikator ini dilakukan dengan mengacu

pada kondisi yang

seharusnya dilakukan, seperti :
1) Bagian Kepegawaian telah menetapkan kebijakan pola mutasi internai;
2) Bagian Kepegawaian telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
3) Bagian Kepegawaian telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan pola rotasi internal.
c.

Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi
Pengukuran

indikator ini dilakukan dengan mengacu

pada kondisi yang

seharusnya dilakukan seperti:
1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building /
transfer knowledge);
2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti
diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
d.

Penetapan Kerja Individu
Pengukuran

indikator ini dilakukan dengan mengacu

pada kondisi yang

seharusnya dilakukan, seperti:
1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi;
2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya ;
3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai
dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
e.

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.
Pengukuran

indikator ini dilakukan dengan mengacu

pada kondisi yang

seharusnya dilakukan, seperti: pelaksanaan Aturan dislplin / kode etik / kode
perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan ;
f.

Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melakukan update kelengkapan data
pegawai di Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung.
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Target
a.

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;

b.

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada
masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c.

Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas
menuju WBK/WBBM ;

d.

Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;

e.

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

Rencana Aksi
Tujuan

dari penataan

SDM ini adalah

pengelolaan SDM, meningkatkan

meningkatkan

ketaatan

terhadap

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

meningkatkan disiplin SDM, meningkatkan efektivitas manajemen SDM

SDM,
dan

meningkatkan profesionalisme SDM di Pengadilan Tinggi Pontianak.
Kegiatan dalam komponen penataan sistem manajemen SOM adalah :
1)

Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis
beban kerja.

2)

Menempatkan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun
per jabatan.

3)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai.

4)

Melakukan

mutasi

pegawai

antar

jabatan

dengan

memperhatikan

kompetensi pegawai dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dalam
rangka untuk pengembangan karier pegawai.
5)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja.

6)

Melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi.

7)

Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan
hasil pengelolaan kinerja pegawai.
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8)

Menurunkan

kesenjangan

antara

kompetensi

pegawai

dengan

standar

kompetensi jabatan.
9)

Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diktat
maupun pengembangan kompetensi lainnya.

10)

Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui lernbaga pelatihan,
inhouse training, coaching atau mentoring.

11)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

12)

Menetapkan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.

13)

Menyesuaikan ukuran kinerja individu dengan

indikator kinerja

individu

level diatasnya.
14)

Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.

15)

Menetapkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian
reward.

IV.

16)

Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.

17)

Memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala.

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator;
a.

Keterlibatan Pimpinan
Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang
termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadilan
tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan
memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki,
strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan.
Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan
baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus
dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:
1) Bagian Kepegawaian telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat
penyusunan perencanaan;
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2) Dinas telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan
kinerja;
3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
b.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja,
pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian
program ini digunakan indikator di bawah ini:
1) Pengadilan Tinggi Pontianak telah memiliki dokumen perencanaan;
2) Pengadilan Tinggi Pontianak telah membuat dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil;
3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable,
Relevant and Time bound (SMART);
4) Pengadilan Tinggi Pontianak telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
6) Pengadilan Tinggi Pontianak telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target;
a.

Meningkatnya kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak;

b.

Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Tinggi Pontianak.

Rencana Aksi :
Tujuan

dari penguatan

akuntabilitas

ini adalah

meningkatnya

kinerja dan

akuntabilitas di Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan
Barat. Rencana aksi dalam komponen penguatan akuntabilitas ini adalah :
1)

Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan.

2)

Melibatkan

pimpinan

secara

langsung dalam

penyusunan

penetapan

kinerja.
3)

Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

4)

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan dokumen perencanaan
yang berorientasi hasil.

5)

Menerapkan indikator kinerja utama dengan prinsip SMART.
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6)

Menyusun

laporan

kinerja yang memberikan

informasi tentang

kinerja,

secara tepat waktu.

V.

7)

Meningkatkan kapasitas SOM yang menangani akuntabilitas kinerja.

8)

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SOM yang kompeten.

PENGUATAN PENGAWASAN
Indikator;
a.

Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti:
1) Pengadilan Tinggi Pontianak telah memiliki public campaign tentang pengendalian
gratifikasi; dan
2) Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b.

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti:
1)

Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

2)

Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan

3)

Pengadilan

Tinggi

Pontianak

telah

mengkomunikasikan

dan

mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.
c.

Pengaduan Masyarakat
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Pengadilan

Tinggi

Pontianak

telah

mengimplementasikan

kebijakan

pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website);
2) Pengadilan Tinggi Pontianak telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan masyarakat;
3) Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat;
4) Pengadilan Tinggi Pontianak telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat
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d.

Whistle Blowing System
1) Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerapkan whistle blowing system
2) Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle
blowing system ;
3) Pengadilan Tinggi Pontianak menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan
whistle blowing system

e.

Penanganan Benturan Kepentingan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti:
1) Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengidentifikasi benturan kepentingan
dalam tugas pelayanan ;
2) Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan sosialiasi penanganan benturan
kepentingan;
3) Pengadilan Tinggi Pontianak telah

mengimplementasikan

penanganan

benturan kepentingan;
4) Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan inovasi pelayanan berupa
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), memberikan informasi melalui web;
f. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti:
1) Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan;
2) Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka;
3) Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat.
Target;
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih
aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
b. Meningkatnya jumlah capaian penyelesaian putusan yang tidak mengajukan
upaya hukum
c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.
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d. Menurunnya

tingkat penyalahgunaan

wewenang

di Pengadilan Tinggi

Pontianak.
Rencana Aksi :
Tujuan dari penguatan

pengawasan

efektivitas pengelolaan

keuangan

keuangan

ini adalah meningkatnya
Negara,

meningkatnya

kepatuhan dan
kualitas

laporan

dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Pengadilan

Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Barat. Rencana aksi dalam
komponen penguatan pengawasan ini adalah:
1)

Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi.

2)

Menerapkan pengendalian gratifikasi.

3)

Membangun lingkungan pengendalian.

4)

Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan atau kegiatan.

5)

Melakukan pengendalian resiko terhadap profil resiko yang telah ditetapkan.

6)

Menginformasikan

dan mengkomunikasikan

sistem pengendalian internal

kepada seluruh pihak terkait.
7)

Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat.

8)

Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.

9)

Melakukan

monitoring

dan evaluasi

atas

penanganan

pengaduan

masyarakat.
10)

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

11)

Melakukan intemalisasi dan menerapkan whistle blowing system.

12)

Melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

13)

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system;

14)

Melakukan

identifikasi dan pemetaan

benturan

kepentingan dalam Tusi

utama.
15)

Melakukan sosialisasi atau intemalisasi penanganan benturan kepentingan.

16)

Menerapkan penanganan benturan kepentingan.

17)

Melakukan evalausi penanganan benturan kepentingan.

18)

Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.
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VI.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Indikator:
a.

Standar Pelayanan;

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti :
1)

Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;

2)

Penyusunan SOP standar pelayanan;

3)

Memaklumatkan standar pelayanan;

4)

Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

b.

Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti :
1)

Melakukan Sosialisasi dan pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building
dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

2)

Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

3)

Memiliki system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar.

c.

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti :
1)

Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

2)

Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

3)

Melakukan tindak tanjut atas hasil survey kepuasan rnasyarakat.

Target:
1)

Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya )
di Pengadilan Tinggi Pontianak;

2)

Mengusahakan

unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan di

Pengadilan Tinggi Pontianak;
3)

Meningkatkan

indeks

kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Pontianak.
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Renacana Aksi :
Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas
pelayanan

publik, unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan,

dan

meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik di Pengadilan Tinggi Pontianak. Rencana aksi dalam komponen penguatan
pengawasan ini adalah :
a)

Menetapkan kebijakan standar pelayanan dan membuat inovasi

terkait

standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.
b)

Memaklumatkan standar pelayanan.

c)

Memastikan penerapan SOP pelaksanaan standar pelayanan.

d)

Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP terkait.

e)

Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan
prima.

f)

Melakukan publikasi agar informasi tentang

pelayanan mudah diakses

melalui berbagai media.
g)

Menetapkan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan dan pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

A.

h)

Menyediakan sarana layanan terpadu.

i)

Membuat inovasi pelayanan.

j)

Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

k)

Memudahkan hasil survey kepuasan masyarakat agar diakses secara terbuka.

l)

Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL
Indikator:
a)

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
1. Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (Survey eksternal).
2. Presentase penyelesaian TLHP.

b)

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat
diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (Survey ekstemal).
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Target:
a)

Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 82.

b)

Nilai komponen

hasil Terwujudnya

Pemerintah yang Bersih dan Bebas

KKN minimal 18 dengan rincian :
-

Nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 3,6 .

-

Nilai sub komponen Persentasi TLHP minimal 13,5 .

C. Visi dan Misi
> Visi :
Visi Pengadilan Tinggi Pontianak berpedoman pada visi Mahkamah Agung Republik
Indonesia yaitu "TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK YANG AGUNG".
> Misi :
1)

Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Pontianak.

2)

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3)

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Pontianak.

4)

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Pontianak.

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut diatas, serta
mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi baik kelembagaan maupun personal,
maka Pengadilan Tinggi Pontianak juga menetapkan rangkaian rencana startegis
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi yang berbasis kinerja Pengadilan Tinggi
Pontianak serta penetapan waktu penyelesaian tugas dalam bentuk Standar Operating
Procedure.
Penentuan rencana kerja disesuaikan dengan tuntutan dinamika dari berbagai
elemen bangsa, dimana memposisikan Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai ujung
tombak penegakan hukum di daerah

dan dapat menjamin adanya suatu bentuk

kepastian hukum yang berkeadilan.
Penyusunan rencana kerja tahunan ini pada hakekatnya adalah suatu proses
persiapan yang secara sistematis dan terencana, diharapkan pencapaian tujuan dan
sasaran sesuai dengan harapan penegakkan sepremasi hukum yaitu : terwujudnya
peradilan yang agung, efektif, efisien, bersih, berwibawa dan bermartabat, serta
berkualitas, maka tahapan penyusunan rencana tersebut meliputi :
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D.

Perencanaan Strategis

> Perencanaan
1.1 Tahapan Pengumpulan data ;
Tahap persiapan rencana dimulai dengan mengumpulkan berbagai hal dari
hasil evaluasi akhir pelaksanaan program kerja sebelumnya, tentang hal - hal utama
yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan secara organisasi maupun
aparaturnya, hasil yang telah dicapai dan keseluruhan hambatan permasalahan,
kemudian menentukan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi sumber daya manusia.
b. Indentifikasi tugas pokok dan fungsi.
c. Identifikasi hambatan dan permasalahan.
d. Analisis dan merumuskan serta menetapkan kebijakan.
e. Melokalisir kebijakan disesuaikan dengan keadaan sumber daya manusia,
sumber dana yang tersedia serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

1.2 Tahap Penjabaran dan Pelaksanaan Rencana Kerja;
Setelah melalui tahapan identifikasi, analisis dan lokalisir seluruh kekuatan
yang dimiliki termasuk hambatan/permasalahan , dilanjutkan dengan penetapan
penjabaran dan pelaksanaan rencana kerja yang berbasis kinerja dan berbasis
teknologi dengan menentukan kebijakan yang tepat, efektif, dan efisien tentunya
disesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia dan sumber dana yang tersedia
pada tahap ini kebijakan dimulai dari :
a. Rencana Konsentrasi pada sumber daya manusia;
Penetapan perubahan pola kerja dari paradigma lama ke paradigma baru yang
tujuan akhirnya adalah BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, maka
Badan Peradilan harus mampu mengelolah dan membina Sumber Daya Manusia
(SDM) sebagai hal yang utama sehingga terbentuklah aparatur berintegritas dan
professional.
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1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk kompetensi
berbasis

peningkatan

mengelolah

proses

pekerjaan,

mengenal

dan

memahami serta mendalami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi,
dengan cara frekuensi pertemuan, diskusi, dan pelatihan.
2. Peningkatan kualitas para pejabat Struktural dan Fungsional serta karyawan/ti
dalam bentuk pertemuan bulanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
kualitas penyelesaian tugas dalam

bidang administrasi

perkara dan

administrasi umum dan administrasi keuangan.
3. Menetapkan rencana pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan
kepada jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Pontianak.
b. Pengawasan dan Pembinaan.
1. Peningkatan pengawasan yang berjenjang dan berkesinambungan agar
pelaksanaan tugas kerja tetap konsisten pada tugas pokok.
2. Untuk mempercepat proses penyelesaian tugas dan pelayanan, baik dalam ha l
pemeriksaan dan

memutuskan

perkara,

maupun

penyelesaian tugas

administrasi.
3. Untuk memberikan pelayanan yang prima dan trasparan.
4. Agar tanggap dan bertanggung jawab sebagai abdi masyarakat.
5. Penjatuhan sanksi pada aparat pelaku penyalagunaan wewenang dan
pelanggaran hukum .
6. Menumbuh kembangkan budaya malu dan budaya disiplin/ tertib antara lain:
tertib perkantoran, tertib jam kerja, tertib diri, tertib penglolaan keuangan
negara dan keuangan pihak ketiga, tertib penggunaan dan pemeliharaan
barang inventaris milik negara serta tertib penyelesaian tugas dan tertib
kearsipan.
c. Pelayanan Publik yang prima;
1. Mengutamakan percepatan penyelesaian perkara untuk memberikan
kepastian dan kepuasan bagi pencari keadilan hukum.
2. Proses peradilan yang terbuka, dengan memudahkan pelayanan kepada
public.
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3. Percepatan dan peningkatan pengawasan dan proses penyelesaian
pengaduan masyarakat bersifat transparan.
4. Pemutahiran perangkat informasi untuk memberi pelayanan informasi
hukum kepada public.
d. Penambahan/ perbaikan sarana.
1. Peningkatan sumber dana pada penetapan DIPA untuk pos anggaran
tertentu untuk menunjang kegiatan.
2. Peningkatan dan perbaikan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

> Strategi
Penetapan strategi di implementasikan melalui 5 pola strategi antara lain :
a. Strategi Stabilitas:
1. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah kegiatan
Pengadilan Tinggi Pontianak yang konsisten dan terus menerus serta melakukan
perubahan yang mengarah pada visi dan misi.
2. Meningkatkan segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi dan
efektifitas agar terwujud kondisi Pengadilan Tinggi Pontianak

yang prima dan

berjalan sebagaimana yang diharapkan, sesuai dengan asas-asas pemerintahan
yang baik.
b. Strategi Pembangunan
Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan
operasional Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan melengkapi segala fasilitas yang
kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA.
c. Strategi Efesiensi
Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling
mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala
operasional Pengadilan Tinggi Pontianak yang tidak mungkin lagi dipertahankan
keberadaannya.
d. Strategi Pelayanan Publik
Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di
bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan
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peradilan ke arah terwujudnya peradilan modern dan agung. Kebijakan pembinaan
dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedomaan Pelayanan
Informasi di Pengadilan dan Penetapan Standar Pelayana Peradilan menandakan
tekad perubahan dalam sistem kerja dan sistem pelayanan publik.
Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah
mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap
dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumanan informasi, tata cara
pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi,
dan tata cara pelaporan.
e. Strategi Kombinasi
Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas dengan tetap
memprioritaskan

program

mana

yang

harus

didahulukan

karena

adanya

keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip porsionalitas.
Kemudian rencana strategis Pengadilan Tinggi Pontianak ini didorong oleh visi dan
misi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang
harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan
dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.
Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan
berbagai

tantangan

dan

masalah

yang akan

diatasi.

Tantangan

utama

meliputi :
1. Memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan.
a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya
telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi
tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan
peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar
dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan,
perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang
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langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada
peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan,
Transparansi dan integritas dari proses peradilan yang efisien.
c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur
program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi
dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks
keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Pengadilan Tinggi Pontianak berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem
peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Tinggi Pontianak
akan memobilisasi dan menggunakan secara evisien semua sumber daya internal dan
eksternal dalam operasional rutin guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan.
Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan
melalui rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak kedepan dapat dirumuskan dalam
4 aspek yaitu:
1. Ketenagaan mencakup :
a. Motivasi para Hakim untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan
dalam mejantuhankan putusan.
b. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
c. Peningkatan kualitas melalui usul mengikuti pendidikan dan pelatihan.
d. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
e. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
a. Pembangunan kantor sesuai dengan standar dan representatif.
b. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
c. Pengembangan kepustakaan/ kearsipan/ dokumentasi/ pemberkasan, sarana dan
prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
d. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan
visik Pengadilan Tinggi Pontianak.
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3. Ketatalaksanaan mencakup :
a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara
optimal.
b. Melaksanakan program Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah disusun dengan
tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah,
SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Promosi jabatan :
a. Penelaahan dan inventarisasi Hakim dan Pejabat Struktural dan Fungsional serta
karyawan/ti yang layak untuk dipromosikan kejabatan yang sesuai.
b. Memasyarakatkan promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi
dan kemampuan individual dalam penyelesaian tugas kerja selama kurun waktu
tertentu.
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BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A.

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK PENGADILAN
a.

Bidang Yudisial, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara
yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan.

b.

Bidang Non Yudisial, yaitu administrasi kesekretariatan yang meliputi kepegawaian,
keuangan dan umum.
Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah menegakkan hukum

dan keadilan (yudisial), oleh karena itu petugas inti pengadilan adalah hakim dan
kepaniteraan, seperti halnya di rumah sakit petugas intinya adalah dokter dan paramedis.
Adapun bidang Non Yudiasial pada dasarnya adalah pendukung, karena tugas yudisial tidak
akan berhasil tanpa didukung oleh bidang non yudisial.
1.

Tugas Pokok
Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah

Agung RI , merupakan pelaksana pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang sebagian tugasnya
adalah tugas penyelenggara peradilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu
Pengadilan Tinggi Pontianak juga sebagai Voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di
daerah selain menerima, mengadili dan memutuskan perkara dalam tingkat banding, juga
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara peradilan umum pada
wilayah hukumnya.
Adapun tugas pokok secara kelembagaan sebagai berikut
a.

Tempat penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan

b.

Tempat penyelenggaraan proses pemeriksaan perkara

c.

Penyelenggara pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sesuai
pedoman dan protap
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2.

Fungsi
Pengadilan Tinggi

Pontianak selain

menjalankan tugas-tugas

pokok secara

kelembagaan juga memiliki fungsi secara kelembagaan yang dalam operasionalnya sudah
tentu mendukung tugas pokok tersebut.
Fungsi Pengadilan Tinggi Pontianak :
a.

Sebagai tempat yang aman dan memberi kepastian hukum bagi para pencari
keadilan.

b.

Sebagai lembaga yang mengayomi setiap warga Negara yang berhak atas keadilan
hukum.

Selanjutnya akan diuraikan tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Tinggi
Pontianak baik terkait dengan pejabat maupun staf administrasi, yang ditentukan
berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan Peradilan sebagai bentuk perwujudan Reformasi Birokrasi pada area
perubahan ketiga yaitu Penataan dan Penguatan Organisasi serta area perubahan keempat
yaitu Penataan Tata Laksana.
Adapun tugas pokok Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Pontianak
meliputi:
a.

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

1)

Pelaksana tugas pengawasan dan pembinaan selaku pimpinan.

2)

Melaksanakan tugas persidangan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara.

3)

Mengawasi proses penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum
serta pengelolaan keuangan Negara

4)

Menjalankan tugas selaku Pengguna Anggaran meliputi pengawasan khusus terhadap
Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.

5)

Melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan
peradilan di pengadilan negeri

6)

Melaksanakan tugas selaku design maker juga police maker.
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b.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

1)

Membantu Ketua melaksanakan tugas pokok pimpinan.

2)

Melaksanakan tugas yang didelegasikan ketua dalam bidang yustisial dan bidang
pengawasan penyelenggaraan administrasi.

3)

Membantu ketua melaksanakan tugas pengawasan intern apakah pelaksanaan tugas
telah dilaksanakan sesuai protap dan program kerja serta pembinaan personil.

4)

Melaksanakan tugas persidangan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara yang dimohonkan banding.

c.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak

1)

Melaksanakan tugas persidangan, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara yang dimohonkan banding.

2)

Menyelenggarakan administrasi persidangan.

3)

Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh pimpinan yaitu pengawasan dan
pembinaan pada unit pelaksana administrasi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

d.

Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 20 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi
perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Pasal 21 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Dalam
sebagaimana

dimaksud

melaksanakan

tugas

pada Pasal 20, Panitera Pengadilan Tinggi menyelenggarakan

fungsi:
1)

Pelaksanaan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2)

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

3)

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
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4)

Pelaksananaan pengelolaan administras! perkara khusus;

5)

Pelaksananaan

pengelolaan administras! perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;
6)

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis

dan perkara yang

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan
administrasi Kepaniteraan;
7)

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

8)

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Maka Program Kerja Panitera adalah sebagai berikut:
1)

Peningkatan Pengelolaan administrasi perkara perdata yang sederhana, tepat waktu,
transparan dan akuntabel.

2)

Peningkatan Pengelolaan administrasi perkara pidana yang sederhana, tepat waktu,
transparan dan akuntabel.

3)

Peningkatan Pengelolaan administrasi perkara khusus yang sederhana, tepat waktu,
transparan dan akuntabel

4)

Peningkatan Pengelolaan

administrasi hukum yang sederhana, tepat

waktu,

transparan dan akuntabel.
5)

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis.

6)

Peningkatan Pengelolaan administrasi
keuangan

keuangan dalam

program teknis dan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan, minutasi, evaluasi.
7)

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

8)

Pelaksanaan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan

e.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 250 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Tinggi
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi.
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Pasal 251 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan
sebagaimana

Peradilan

dimaksud

dalam

menyebutkan
pasal

bahwa

250,

Dalam

melaksanakan tugas

Kesekretariatan

Pengadilan

Tinggi

menyelenggarakan fungsi:
1)

Pelaksanaan

Urusan

Perencanaan, Program Dan Anggaran;

2)

Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;

3)

Pelaksanaan Urusan Keuangan;

4)

Pelaksanaan Penataan Organisasi Dan Tata Laksana;

5)

Pelaksanaan

6)

Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga,

Pengelolaan

Teknologi

Informasi

Dan Statistik;

Keamanan,Keprotokolan, Dan Perpustakaan; Dan
7)

Pelaksanaan

Pemantauan,

Evaluasi,

Dan

Dokumentasi Serta Pelaporan Di

Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Maka Program Kerja Sekretaris adalah sebagai berikut:
1)

Pengelolaan teknologi informasi dan statistik

2)

Pengelolaan administrasi kepegawaian.

3)

Pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

4)

Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran

5)

Pengelolaan organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien

6)

Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

7)

Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

8)

Peningkatan pengelolaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah
Tangga, Keamanan,Keprotokolan, Dan Perpustakaan

9)

Peningkatan pengelolaan Pemantauan,

Evaluasi,

Dan

Dokumentasi Serta

Pelaporan Di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

f.

Panitera Muda Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 25 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Panitera Muda Pidana mempunyai
tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
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Pasal 26 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:
1)

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

2)

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

3)

Pelaksanaan registrasi perkara banding;

4)

Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

5)

Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan Tinggi;

6)

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah

diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan Tinggi;
7)

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan

pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
8)

Pelaksanaan penerimaan

kembali

berkas

perkara

yang sudah diputus dan

diminutasi;
9)

Pelaksanaan

pengiriman

salinan

putusan

Pengadilan Tinggi beserta berkas

perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
10)

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara

yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap;
11)

Pelaksanaan penyerahan

berkas

perkara

yang

sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
12)

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

13)

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Maka Program Kerja Bagian Kepaniteraan Pidana adalah:
1)

Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding

2)

Menerima berkas perkara banding dan memberi nomor perkara

3)

Melaksanakan registrasi perkara banding

4)

Menerima memori banding dan kontra memori banding
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5)

Melaksanakan

distribusi

perkarabanding

yang

telah diregister untuk

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi
6)

Melaksanakan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan

7)

Melaksanakan

penerimaan kembali

berkas

pengiriman salinan

putusan

perkara yang sudah diputus dan

diminutasi
8)

Melaksanakan

Pengadilan Tinggi beserta berkas

perkara bundel A kepada pengadilan pengaju
9)

Melaksanakan penyimpanan berkas

perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap
10)

Melaksanakan

penyerahan berkas

perkara yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum
11)

Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan pidana

12)

Membuat Laporan Bulanan

13)

Membuat kegiatan persidangan Hakim

14)

Membalas dan menyiapkan surat-surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi

15)

Mencatat perkara masuk dan putus kepapan control

16)

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

g.

Panitera Muda Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 23 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Panitera

Muda

Perdata

mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
Pasal 24 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:
1)

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

2)

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan
dan permohonan;

3)

Pelaksanaan registrasi perkara banding;
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4)

Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

5)

Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan Tinggi;

6)

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk
kepada

Ketua

Majelis

diteruskan

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis

Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
7)

Pelaksanaan

penerimaan kembali

berkas

pengiriman salinan

putusan

perkara

yang sudah diputus dan

diminutasi;
8)

Pelaksanaan

Pengadilan Tinggi beserta berkas

perkara bundel A kepada pengadilan pengaju;
9)

Pelaksanaanpenyimpanan berkas

perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap;
10)

Pelaksanaan

penyerahan berkas

perkara yang

sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
11)

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

12)

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Maka Program Kerja Bagian Kepaniteraan Perdata adalah:
1)

Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding

2)

Melaksanakan registrasi perkara banding

3)

Menerima memori banding dan kontra memori banding

4)

Melaksanakan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi

5)

Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi

6)

Melaksanakan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas
perkara bendel A kepada pengadilan pengaju

7)

Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap
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8)

Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Panitera Muda Hukum

9)

Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan perdata

10)

Membuat Laporan Bulanan

11)

Membuat kegiatan persidangan Hakim

12)

Membalas dan menyiapkan surat-surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi

13)

Mencatat perkara masuk dan putus kepapan kontrol

14)

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

h.

Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 29 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Panitera Muda Hukum mempunyai
tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan
masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.
Pasal 30 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:
1)

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

2)

Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3)

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

4)

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

5)

Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

6)

Pelaksanaan

penyiapan,

pengelolaan

dan

penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara;
7)

Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;

8)

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Maka Program Kerja Bagian Kepaniteraan Hukum adalah:
1)

Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara

2)

Melaksanakan penyajian statistik perkara

3)

Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
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4)

Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara

5)

Melaksanakan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara

6)

Melaksanakan

penyiapan,

pengelolaan

dan

penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara
7)

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

8)

Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan

9)

Membalas dan menyiapkan surat-surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi

10)

Menata arsip perkara in-aktif

11)

Menerima berkas perkara

12)

Membuat Berita Acara Sidang / Putusan

13)

Membuat penetapan-penetapan perkara

14)

Melaksanakan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat

15)

Menyiapkan hasil pemeriksaan, pembuatan LHP dan pengiriman LHP

i.

Panitera Muda Kepaniteraan Khusus Tipikor Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 27 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Panitera Muda Khusus mempunyai
tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara
Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 28 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:
1)

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;

2)

Pelaksanaan registrasi perkara khusus;

3)

Pelaksanaan distribusi

perkara

khusus yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan Tinggi;
4)

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan

penahanan

dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang

pidana khusus;
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5)

Pelaksanaan

penerimaan kembali berkas

perkara

yang sudah diputus dan

diminutasi;
6)

Pelaksanaan

pengiriman salinan

putusan

Pengadilan Tinggi beserta berkas

perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
7)

Pelaksanaanpenyimpanan berkas

perkara

yang belum mempunyai kekuatan

perkara

yang

hukum tetap;
8)

Pelaksanaan

penyerahan berkas

sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
9)

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

10)

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Maka Program Kerja Bagian Kepaniteraan Khusus adalah:
1)

Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus

2)

Menerima berkas perkara banding dan memberi nomor perkara khusus

3)

Melaksanakan registrasi perkara khusus

4)

Menerima memori banding dan kontra memori banding

5)

Melaksanakan distribusi

perkara

khusus

yang

telah diregister untuk

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi
6)

Melaksanakan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan

penahanan

dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang

pidana khusus
7)

Melaksanakan

penerimaan kembali

berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi
8)

Melaksanakan

pengiriman

salinan

putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas

perkara bendel A kepada pengadilan pengaju
9)

Melaksanakan penyimpanan berkas

perkara khusus yang

belum mempunyai

kekuatan hukum tetap
10)

Melaksanakan

penyerahan

berkas

perkara khusus yang

sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum
11)

Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan Tipikor
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12)

Membuat Laporan Bulanan

13)

Membuat kegiatan persidangan Hakim

14)

Membalas dan menyiapkan surat-surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi

15)

Mencatat perkara khusus masuk dan putus kepapan control

16)

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

j.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 258 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Bagian Umum dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi,
dokumentasi, serta penyusunan laporan.
Pasal 259 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
1)

Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

2)

Pelaksanaan

urusan

perawatan

dan

pemeliharaan gedung, sarana dan

prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3)

Pelaksanaan

urusan

keamanan,

4)

Pelaksanaan

pengelolaan

keprotokolan

anggaran,

dan hubungan masyarakat;

perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,

pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
5)

Penyiapan

bahan

pelaksanaan

pemantauan,

serta penyusunan laporan.

Maka Program Kerja Bagian Keuangan dan Umum adalah:
1)

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk
disampaikan kepada Pimpinan melalui Sekretaris.

2)

Melaksanakan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi

3)

Mengkoordinir jumlah satker yang terekonsiliasi akuntansi keuangannya

4)

Melaksanakan pelaporan keuangan.

5)

Melaksanakan bahan pelaksanaan pemantauan serta menyusunan laporan

6)

Melaksanakan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung.
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7)

Mengelola peralatan dan fasilitas perkantoran

8)

Melaksanakan Pengadaan sarana dan prasarana

9)

Melaksanakan urusan sarana dan prasarana serta perlengkapan

10)

Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan

11)

Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh bagian
umum dan keuangan

12)

Menerima, meneliti dan mendisposisi surat masuk bagian umum dan keuangan

13)

Melaksanakan urusan penggandaan.

14)

Melaksanakan Pengelolaan manajemen inventaris oleh kuasa pengguna barang yang
ditindaklanjuti

15)

Melaksanakan pengelolaan barang milik negara

16)

Mengkoordinir jumlah satker yang terekonsiliasi akuntansi BMNnya

17)

Melaksanakan urusan perpustakaan

18)

Melaksanakan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

k.

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 253 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian,
organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
Pasal 254 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan

Peradilan

menyebutkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253,

bahwa Dalam

Bagian

melaksanakan tugas

Perencanaan dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:
1)

Penyiapan

bahan

pelaksanaan

perencanaan

dan penyusunan program dan

anggaran;
2)

Penyiapan

bahan

pengembangan

pelaksanaan

pegawai,

penyusunan

formasi, pendataan dan

pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi,

pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai,
administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan

disiplin pegawai,

serta penyusunan laporan kepegawaian;
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3)

Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan
tata laksana;

4)

Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik;
dan

5)

Penyiapan

bahan

pelaksanaan

pemantauan,

evaluasi, dokumentasi, dan

pelaporan.
Maka Program Kerja Bagian Perencanaan dan Kepegawaian adalah :
1)

Mengkoordinir pengelolaan layanan Sistem Informasi terintegrasi

2)

Mengkoordinir pengelolaan jaringan komputer

3)

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic

4)

Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan
pegawai.

5)

Melaksanakan usulan kenaikan pangkat

6)

Melaksanakan usulan pemindahan dan mutasi

7)

Melaksanakan usulan pemberhentian dan pensiun

8)

Mengelola sasaran kerja pegawai

9)

Mengelola administrasi jabatan fungsional

10)

Mengkoordinir pelaksanaan pengambilan sumpah / pelantikan.

11)

Menerima, meneliti dan mendisposisi surat masuk bagian perencanaan dan
kepegawaian

12)

Mengoreksi, memaraf dan menandatangani surat bagian perencanaan

dan

kepegawaian.
13)

Melaksanakan pengurusan askes/BPJS

14)

Mengelola disiplin pegawai

15)

Menyusun laporan kepegawaian

16)

Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran.

17)

Menyusun RKA-KL dan menghimpun RKA-KL seluruh satker di bawahnya

18)

Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja

19)

Menyusun SAKIP dan menghimpun SAKIP seluruh satker di bawahnya

20)

Menyusun Laporan Tahunan dan menghimpun Laporan Tahunan satker di bawahnya.
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21)

Menyiapkan bahan pelaksanaan penelahaan , penataan serta evaluasi organisasi dan
tata laksana.

22)

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

l.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 261 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Subbagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan,

perawatan

dan

pemeliharaan

gedung, sarana

dan

prasarana,

perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
Maka Program Kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga adalah:
1)

Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan gedung.

2)

Melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor

3)

Melaksanakan pengelolaan proses pengadaan

4)

Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

5)

Melaksanakan penyiapan urusan suratmenyurat

6)

Melaksanakan pengelolaan kearsipan

7)

Melaksanakan urusan penggandaan.

8)

Melaksanakan pengelolaan perpustakaan

9)

Melaksanakan pengelolaan keamanan.

10)

Melaksanakan pengelolaan keprotokolan.

11)

Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan masyarakat.

12)

Menandatangani tanda terima buku peraturan himpunan putusan dan lain-lain

13)

Mengkonsep pembuatan SK rumah dinas dan SK kendaraan dinas kantor

14)

Menandatangani pertangung jawaban realisasi DIPA dan belanja modal Pengadilan
Tinggi Pontianak
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m.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 262 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Subbagian Keuangan dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

bahan

urusan

pengelolaan keuangan,

perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan
keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Maka Program Kerja Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan adalah:
1)

Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan,
akuntansi dan verifikasi

2)

Melaksanakan peningkatan jumlah satker yang terekonsiliasi akuntansi keuangannya

3)

Melaksanakan pelaporan keuangan.

4)

Melaksanakan pemantauan serta menyusunan laporan

5)

Melaksanakan pengelolaan barang milik negara

6)

Melaksanakan pengelolaan SPP

7)

Melaksanakan pembebanan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan

8)

Menerbitkan SPM

9)

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih

10)

Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA

11)

Melakukan / mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan

12)

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA agar tidak melampaui pagu
anggaran

13)

Mengonsep surat keluar yang berkaitan dengan administrasi keuangan

n.

Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Pontianak
Pasal 256 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Subbagian Perencanaan Program dan
Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan
pelaksanaan

program

dan

anggaran,

pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta

penyusunan laporan.
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Maka Program Kerja Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran adalah:
1)

Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran.

2)

Menyusun RKA-KL dan menghimpun RKA-KL seluruh satker di bawahnya

3)

Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja

4)

Menyusun dokumen SAKIP dan menghimpun dokumen SAKIP seluruh satker di
bawahnya

5)

Membuat Kertas Kerja Evaluasi satker di bawahnya

6)

Membuat Laporan Hasil Evaluasi

7)

Menyusun Laporan Tahunan dan menghimpun Laporan Tahunan satker di bawahnya.

8)

Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

o.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi
Pontianak
Pasal 257 PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan bahwa Subbagian Kepegawaian dan Teknologi
Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi
dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi,
dokumentasi,

serta penyusunan laporan.

Maka Program Kerja Sub Bagian Kepegawaian dan IT adalah:
1)

Mengelola layanan Sistem Informasi terintegrasi

2)

Mengelola jaringan komputer

3)

Mengelola teknologi informasi dan statistik

4)

Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan
pegawai.

5)

Menyiapkan bahan pelaksanaan usulan kenaikan pangkat

6)

Menyiapkan bahan pelaksanaan usulan pemindahan dan mutasi

7)

Menyiapkan bahan pelaksanaan usulan pemberhentian dan pensiun

8)

Menyiapkan bahan pengelolaan sasaran kerja pegawai

9)

Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional

10)

Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi pengambilan sumpah / pelantikan.

11)

Menerima, meneliti dan mendisposisi surat masuk sub bagian kepegawaian dan TI
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12)

Mengoreksi, memaraf dan menandatangani surat sub bagian kepegawaian dan TI.

13)

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan askes/BPJS

14)

Menyiapkan bahan pengelolaan disiplin pegawai

15)

Menyiapkan bahan pelaksanaan laporan kepegawaian

16)

Menyiapkan bahan pelaksanaan penelahaan , penataan serta evaluasi organisasi dan
tata laksana.

17)

Menyiapkan bahan rapat kantor dan Baperjakat

18)

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan

p.

Staf

1)

Melaksanakan dan menyelenggarakan setiap tugas kerja berdasarkan job decription.

2)

Mengamankan dan melaksanakan semua kebijakan pimpinan.
Adapun fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Pontianak

meliputi:
1.

2.

3.

4.

Ketua
-

Pengawasan dan pembinaan

-

Pertanggugjawaban keluar

-

Pengambilan keputusan

-

Pengendali

Wakil Ketua
-

Pengawasan dan pembinaan

-

Pelaksanaan sebagian tugas ketua

Hakim Tinggi
-

Koordinator

-

Pelaksana

Panitera
-

Pengawasan dan pembinaan Panmud dan PP pengelola administrasi

-

Penyelenggara dan pelaksana administrasi kepaniteraan

-

Pertanggungjawaban pelaksanaan secara hierarki
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5.

6.

7.

8.

9.

Sekretaris
-

Pengawasan dan pembinaan Kabag dan Kasubag pengelola administras!

-

Penyelenggara dan pelaksana administras! kesekretariatan

-

Pertanggungjawaban pelaksanaan secara hirarki

Panitera Muda
-

Penyelenggara administrasi perkara dan pengamanan

-

Pelaksana kebijakan pimpinan.

Kepala Bagian
-

Penyelenggaraan administrasi umum

-

Pengamanan dan perawatan asset dan lingkungan kantor

-

Pelaksana dan pengamanan kebijakan pimpinan.

Panitera Pengganti
-

Pelaksana administrasi persidangan

-

Pengamanan dan penyelesaian berkas perkara

Staf
Pelaksana tugas dan pengamanan kebijakan.
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BAB IV
PROGRAM KERJA
A. Pengertian
Program kerja dimaksud merupakan pedoman awal serta landasan dalam
kerangka pelaksanaan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) dari suatu badan peradilan
sekaligus dijadikan alat ukur untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan dalam kurun
waktu yang telah ditetapkan, penyerapan anggaran dan waktu serta hambatanhambatan yang dihadapi maupun pekerjaan yang belum terselesaikan.
1. Perencanaan
Penyusunan dan penetapan program kerja dilakukan dengan suatu perencanaan
yang sistematis sebab sesuai pelaksanaan pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik
dan sempurna jika dalam pelaksanaannya tidak berpedoman pada suatu
perencanaan yang baik, sehingga sangat penting disusun suatu rencana kerja serta
pembatasan waktu penyelesaian tugas kerja.
2. Penetapan Rencana Kerja
Rangkaian penyusunan program kerja dan penyusunan berbagai rencana kerja perlu
diikuti dengan penetapan dan pembatasan waktu penyelesaian tugas kerja, hal ini
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja tidak terjadi pembiasan waktu,
tenaga dan pikiran sekaligus mempermudah pengontrolan serta dan pengawasan
terhadap penyelewengan dengan demikian evisien dan efektif tidaknya suatu
pekerjaan dalam batasan waktu, tenaga dan pembiayaan dapatlah diketahui.
3. Pengendalian Rencana Kerja
Pengendalian rencana kerja berdasarkan struktur yang ditetapkan dan ditunjuk
secara berjenjang dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin agar pelaksanaan
rencana kerja selalu selaras dan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta visi dan misi
yang telah ditetapkan.
Kegiatan pengendalian dan pemantauan dimaksud pula untuk dapat mengetahui
pelaksanaan rencana kerja, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang
timbul guna diambil tindakan atau langkah-langkah prefentif untuk mengatasi
permasalahan yang timbul.
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Pengarahan seluruh komponen personil guna terlibat aktif dalam

pelaksanaan

program kerja adalah langkah tepat berkaitan dengan peningkatan disiplin dalam
semua aspek (disiplin jam kerja, disiplin penyelesaian tugas kerja, disiplin waktu,
disiplin berpatisipasi) dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada langkahlangkah operasional yang telah ditetapkan pada akhirnya diberikan apresiasi bagi
peningkatan kinerja.
4. Evaluasi
Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan kerja yang
ditetapkan dan pelaksanaan evaluasi dimaksud agar pada tiap kurun waktu
penyelesaian tugas kerja dapat diketahui dengan pasti sejauh mana rencana
pencapaian hasil kerja, kemajuan dan kendala yang dicapai maupun dihadapi,
kemudian dinilai serta dipelajari guna perbaikan dan peningkatan kerja pada kurun
waktu berikutnya.
Dari rangkaian uraian ruang lingkup dapat disimpulkan bahwa penyusunan
program kerja yang transparan dan akuntable haruslah disertai dengan penyusunan
indikator masukan, indikator keluaran dan indikator waktu serta indikator hasil/manfaat.

B. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
a. Program

kerja

ini

ditetapkan

pedoman/petunjuk dan

kebijakan

dengan

maksud

Pengadilan Tinggi

dijadikan

sebagai

Pontianak dalam

melaksanakan tugas dan fungsi administratif serta pelayanan publik di bidang
hukum.
b. Sebagai satu kesatuan arah bagi unsur pimpinan dalam memberikan penilaian
terhadap tingkat kedisiplinan, tingkat partisipasi, kreatifitas, kualitas serta kinerja
dari segenap unsur penyelenggara administrasi.
c. Menumbuh kembangkan rasa optimisme, membangkitkan semangat kreatifitas
partisipasi dan dinamis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang mesti dicapai
secara berkesinambungan.
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2.

Tujuan
a. Sebagai

pedoman

agar dalam pelaksanaan tugas

kerja tidak kehilangan

arah dan membias jauh dari ketentuan maupun tupoksi.
b. Sebagai gambaran tentang apa yang mesti dilaksanakan dan apa yang tidak
perlu dilaksanakan.
c. Dipergunakan sebagai alat ukur dan penilaian atas hasil kerja yang dicapai dalam
kurun waktu yang ditetapkan.
C. Arah
Penetapan program kerja tahunan Pengadilan Tinggi Pontianak dimaksudkan
untuk dijadikan landasan berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan di bidang
hukum kepada masyarakat pencari keadilan serta pencapaian suatu bentuk pelayanan
yang bersifat terbuka (transparatif) serta pelaksanaan sebagai pemerintahan yang baik
(good governance).

D. Strategi
Pencapaian

penyelesaian tugas dan terencana maka diberikan

batasan

waktu/target dengan menggunakan trategi serta pendekatan yang persuasive. Hal ini
dimaksudkan agar lebih memudahkan pencapaian tugas pokok dibagi kedalam 3 (tiga)
kurun waktu yaitu :
1. Kurun waktu 3 bulan (jangka pendek)
Kurun waktu jangka pendek adalah 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Januari s/d
Maret yang selanjutnya dievaluasi terhadap kinerja yang dicapai pada kurun waktu
tersebut, langkah-langkah perencanaan penyelesaian pekerjaan meliputi :
a. Menetapkan prioritas penyelenggaraan administrasi tahun sebelumnya dan 3
bulan berjalan sebagai program utama semata untuk memberikan pelayanan
prima bagi publik.
b. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk merespon
kebutuhan penyelenggaraan tugas administrasi.
c. Menempatkan

staf administrasi

sesuai

latar

belakang

pendidikan

dan

kemampuan dasar pada unit-unit pengelola untuk dapat menjawab berbagai
hambatan pada pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya.
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d. Membuat perencanaan pendidikan peningkatan kualitas sumber daya manusia
untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh.
e. Menetapkan program disiplin perkantoran dan disiplin kerja sebagai target utama
yang diikuti dengan penjatuhan sanksi.
f.

Penetapan kegiatan kerja yang terstruktur dengan konsentrasi pada penyelesaian
tunggakan perkara, meliputi

pencatatan dan penyortiran perkara masuk,

pendistribusian perkara pada majelis hakim, percepatan pemutusan perkara,
percepatan minutasi dan percepatan proses pengirim berkas.
g. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas public terhadap informasi putusan
dan data perkara.
h. Penyempurnaan mekanisme pengelolaan biaya perkara.
i.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja kurun waktu 3 bulan
yang selanjutnya disempurnakan pada program kerja kurun waktu 6 bulan.

2. Kurun waktu 6 bulan (jangka menengah)
Kurun waktu 6 bulan merupakan kelanjutan program 3 bulan Pertama dan
ditambahkan 3 bulan berikutnya pada tahap ini pendekatan persuasi serta
pendekatan disiplin bagi setiap personil Hakim, Pejabat Struktural dan pejabat
Fungsional serta Karyawan/Karyawati masih merupakan target lanjutan dengan
pengenalan berbagai tugas kerja yang berdeminsi, dengan saran agar seluruh
komponen lebih familiar dengan peran, tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Pontianak
langkah-langkah yang direncanakan :
a. Hasil evaluasi program jangka pendek ditetapkan keberhasilan dan hambatan
sebagai bahan rujukan untuk dikembangkan dan diatasi pada pelaksanaan
program jangka menengah.
b. Peningkatan penyelesaian administrasi dilakukan dengan memberikan apresiasi
pada seluruh komponen pendukung yang cukup dan atau berhasil serta perketat
pengawasan dan penjatuhan disiplin bagi staf sebagai bentuk pendidikan bagi
staf dan asumsi target kinerja dapat terjangkau dan dilaksanakan oleh staf yang
berpotensi dan berprestasi dalam bentuk pengabdian staf sebagai abdi Negara.
c. Penyempurnaan program strategi jangka pendek.
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d. Pengutamaan

pelayanan

prima

bagi

publik

sebagai

wujud

pelayanan

pemerintahan yang bersih dan baik (good goverment).
e. Prioritas penyelesaian perkara di bawah 6 bulan.
f.

Redistribusi dan minutasi tetap di rpioritaskan.

g. Peningkatan tertib administrasi perkara dan administrasi umum.
h. Peningkatan dan penyempurnaan pengelolaan keauangan rutin.
i.

Penyempurnaan system pengelolaan keuangan perkara.

j.

Peningkatan disiplin kerja

k. Pelaksanaan pengawasaan dan pembinaan pada satker sebagai bagian dari
tanggung jawab Pengadilan Tinggi dalam upaya perwujudan Peradilan yang
agung.
l.

Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi untuk
kurun waktu 6 bulan.

3. Kurun waktu 1 tahun (jangka panjang)
a. Rangkuman evaluasi pelaksanaan program pada kurun waktu jangka pendek dan
jangka menengah dan diidentifikasi permasalahan yang menjadi problem utama
penyelesaian program kerja selanjutnya menetapkan langkah-langkah kongkrit
mengatasi permasalahan penyelesaian tugas dan fungsi baik secara kelembagaan
maupun bagian dan personal.
b. Peningkatan kemampuan tehnis bagi Hakim dan Pejabat Fungsional untuk lebih
maksimal dalam penyelesaian suatu perkara dengan membangun pertemuan
berkala agar putusan tersebut benar-benar berkualitas dan berwibawa.
c. Peningkatan kemampuan menejerel Pejabat structural agar lebih mampu
memenets tugas dan fungsinya sebagai pimpinan unit.
d. Pengetatan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam bidang
administrasi serta teknik yustial serta menerapkan asas keterbukaan.
e. Menetapkan kebijakan intern untuk terjalinnya kerja sama antar seluruh bagian
dan kebijakan ekstern memberikan infomasi pada public sesuai dengan tingkat
permintaan

untuk pemulihan

kepercayaan

public terhadap pelaksanaan

penegakan hukum.
f.

Peningkatan manajemen perkara.
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g. Peningkatan manajemen kepegawaian.
h. Peningkatan manajemen perencanaan dan keuangan.
i.

Peningkatan manajemen pelaporan dan audit pelaporan.

j.

Peningkatan manajemen pengawasan dan pengaduan.

k. Peningkatan manajemen informasi public.

E. Orientasi Pelaksanaan Program Kerja
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
b. Pengelolaan sumber dana yang tepat sasaran serta peruntukannya.
c. Peningkatan kemampuan teknis.
d. Peningkatan dan percepatan penyelesaian perkara.
e. Penyelenggaraan adminstrasi cepat, tepat dan bertanggung jawab.
f.

Peningkatan sistem pelayanan prima dan transparansi informasi.

F. Uraian Pelaksanaan Program Kerja
Uraian program kerja ini adalah gambaran dari tugas - tugas pokok yang
dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sedangkan pencapaian hasil dan waktu
pelaksanaan

akan diuraikan secara tersendiri dalam bentuk Standart Oprasional

Prosedur (SOP) dan matrik penjabaran, selanjutnya program kerja ini dibagi dalam tiga :
1. Program kerja jangka pendek (kurun waktu 3 bulan)
a. Manajemen Perkara
Untuk mencapai peradilan yang agung dan bermartabat maka diperlukan
manajemen

perkara

yang

berstruktur

serta

tahapan

penyelesaiannya

menggunakan Standart Operating Procedures (SOP) untuk dijadikan umpan balik
dan alat control sehinggga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai, langkahlangkah dalam pelaksanaan manajemen perkara meliputi :
a.1.

Penyelesaian perkara.
a. Audit tunggakan perkara.
b. Percepatan penyelesain tunggakan perkara.
c. Percepatan

pendaftaran,

pencatatan

dan

penetapan

serta

pendistribusian perkara sampai dengan putusan.
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d. Percepatan penyelesaian perkara yang terdakwa berada dalam tahan
maupun perkara yang menarik perhatian public.
e. Percepatan penyelesaiaan perkara tindak pidana khusus.
f.

Percepatan penyelesaian minutasi dan pemberkasan sampai dengan
proses pengiriman berkas perkara.

a.2.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
a. Penetapan pertemuan unsur Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi
pengkajian hukum dan isu hukum yang berkembang.
b. Penetapan pertemuan berkala Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi,
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti,
evaluasi penyelesaian minutasi, peningkatan kualitas penyelesaian
minutasi.
c. Penjaringan pejabat dan staf untuk diusulkan mengikuti pelatihan dan
atau

pendidikan

berkaitan

dengan

peningkatan

kemampuan

sumberdaya manusia.
d. Evaluasi dan monitoring ketepatan waktu penyelesaian setiap perkara.
Indikator :
a. Target meningkatkan kualitas putusan yang adil dan bermartabat.
b. Peningkatan profesionalis dan kemandirian
c. Peningkatan peradilan yang agung.
d.

Upaya pencegahan adanya mafia peradilan.

e. Optimalisasi pelaksanaan SEMA No.3 Tahun 1998, sebagai standart
penyelesaian perkara.
f.

Proses kecepatan dan ketepatan penyelesaian minutasi perkara.

g. Tertib persidangan.
Pencapaian Indikator Kinerja :
a. Seluruh putusan

berkualitas

dan memberikan rasa keadilan dan

kenyamanan bagi pencari keadilan.
b. Putusan yang benar-benar jauh dari mafia peradilan.
c. Terciptanya Peradilan Agung dan bermarbat.
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d. Profesionalis Hakim dan Panitera serta Panitera Pengganti semakin
meningkat.
e. Tertib pembuatan Berita Acara Sidang dan Minutasi perkara semakin
baik dan meningkat.
a.3.

Penyelesaian administras! perkara.
Manajemen perkara merupakan aktifitas inti di Pengadilan Tinggi
Pontianak, dimana manajemen perkara ini harus mengalir sejak perkara
tersebut masuk sampai diputus dan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri,
untuk itu seluruh bidang kerja yang berhubungan dengan proses
penerimaan perkara tetap konsisten pada tugas, dan sesuai dengan
PROTAP/SOP manajemen perkara, meliputi :
Proses penerimaan perkara.
a. Penerimaan berkas perkara yang masuk didaftar dan diserahkan pada
KPT .
b. Penyerahan berkas perkara sesuai dengan unit penanganan.
c. Pencatatan dan penomoran berkas perkara.
d. Pemeriksaan berkas perkara.
e. Penyiapan dokumen penetapan Majelis Hakim
f.

Penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.

g. Penyediaan seluruh dokumen berkaiatan dengan pengelolaan perkara
pidana dan perdata banding.
Proses pengiriman berkas perkara.
a. Penerimaan berkas perkara yang selesai minutasi dan di kelolah sesuai
ketentuan.
b. Pencatatan berkas perkara dalam register yang tersedia untuk itu.
c. Penyelesaian administrasi pengiriman dan diserahkan pada unit
pengiriman.
Pengelolaan register perkara.
a. Penyedian seluruh register perkara dan register lain yang berkaiatan
dengan pengelolaan perkara pidana dan perkara perdata banding.
b. Pencatatan isi berkas perkara dalam register yang tersedia untuk itu.
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c. Pencatatan seluruh proses penerimaan sampai dengan penetapan,
putusan dan minutasi hingga pengiriman kembali berkas perkara.
d. Pencatatan seluruh barang bukti dalam register barang bukti.
e. Pencatatan seluruh proses penahanan dalam register yang tersedia
untuk itu dan dikelolah sesuai prosedur.
f.

Proritas

penyelesaian

administrasi

permintaan

perpanjangan

penahanan dan penetapan penahanan.
a.4.

Pengelolaan biaya perkara.
a. Penyediaan buku induk dan buku jurnal yang berkaitan dengan
pengelolaan biaya perkara dan biaya proses perkara perdata banding.
b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada atasan langsung
pengelolaan keuangan perkara.

a.5.

Pengelolaan laporan.
a. Pengumpulan data perkara dan keuangan perkara.
b. Pencocokan data perkara dan keuangan perkara.
c. Pembuatan laporan perkara dan keuangan perkara.
d. Pengiriman laporan perkara dan keuangan perkara.
e. Penelitian

laporan

perkara

dan

keuangan

perkara

dari

Pengadilan Negeri.
f.

Evaluasi laporan dan pengelolaan serta penyajian data laporan.

g. Pengelolaan system kearsipan.
a.6.

Pengelolaan papan data perkara dan penahanan
a. Penyiapan papan data perkara dan penahanan serta peralatan
pendukung lainnya.
b. Pengumpulan data perkara dan penahanan sesuai data dan

dicatat

pada papan data.
c. Pembuatan grafik dan statistic perkara.
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a.7.

Pengelolaan arsip perkara.
a. Penyiapan peralatan pengelolaan arsip berkas perakara.
b. Pencatatan berkas perkara aktif dan in aktif.
c. Penyerahan berkas perkara in aktik pada unit pengelolah.
d. Penerimaan dan pencatatan berkas perkara in aktif.
e. Pembagian klasifikasi berkas perkara in aktif sesuai ketentuan.
f.

Penomoran dan penataan file berkas perkara.

g. Penataan dan pemeliharaan ruang arsip berkas perkara.
a.8.

Pengelolaan administrasi persuratan.
a. Penerimaan dan pencatatan seluruh surat yang masuk.
b. Klasifikasi seluruh surat-surat yang masuk sesuai tingkatan dan
fungsinya.
c. Penyelenggaraan/penyelesaiaan surat-surat masuk sesuai disposisi
pimpinan tepat waktu.
d. Pengelolaan surat-surat keluar.
e. Penataan arsip surat sesuai file yang disediakan.

a.9.

Penyelenggaraan meja informasi perkara dan pengaduan.
a. Penyediaan perangkat lunak IT.
b. Penyiapan pengelolaan system online layanan informasi dan layanan
pengaduan.
c. Penyiapan pengelolaan dan layanan informasi perkara dan pelaporan
perakara.
d. Penyedian register pencatatan perkara.
e. Pengumpulan data perkara yang masuk dan yang telah di putus
maupun belum diputus.
f.

Memasukan data perkara untuk dipublikasikan.

g. Menyiapkan register pencatatan pengaduan.
h. Melaksanakan proses penanganan pengaduan sesuai disposisi.
i.

Membuat laporan penangan pengaduan secara berkala.

j.

Penetapan team pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan atas
pengaduan.

k. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
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Indikator :
Ketersediaan

pemenuhan

perangkat

dan

peralatan

pendukung

pelaksanaan administrasi perkara.
a. Terlaksananya penyelesaian perkara tepat waktu.
b. Adanya putusan yang berkualitas.
c. Tidak terjadinya penumpukkan perkara.
d. Terlaksananya informasi data perkara yang akurat.
e. Terlaksananya tertib administrasi persuratan dan pengarsipan.
f. Terlaksananya tertib arsip berkas perkara.
g. Terlaksananya tertib administrasi register perkara.
h. Tertib pengelolaan keuangan perkara.
i.

Pencepatan penanganan pengaduan.

Pencapaian Indikator Kinerja :
a. Pencapaian penyelesaian perkara tepat waktu.
b. Pencapaian

tertib

register

perkara

dan

administrasi

perkara

pendukung.
c. Pencapaian informasi perkara yang dibutuhkan masyarakat.
d. Pencapaian tertib pengamanan perkara aktif dan in aktif.
e. Ketersedian sumber daya manusia sesuai tingkat pemenuhan kerja.
f. Tercapainya pengelolaan keuangan perkara yang ditentukan.
g. Tercapaiannya penyelesaiaan dan pengelolaan perkara

sesuai data

yang akurat dan waktu yang tepat.
b. Manajemen Umum
b.1.

Manajemen Bagian Personalia.
1. Penyiapan dan

pengendalian dan

penunjukan

petugas

khusus

pengelola daftar hadir dan daftar pulang sesuai Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI. No. 071/KMA/SK/V/2008, pasal 5 ayat (3) Huruf b
angka 2.
2. Penyiapan dan pengendalian file kepegawaian secara lengkap serta
Pembuatan kartu-kartu kendali sesuai ketentuan.
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3. Persiapan dan pengusulan pelatihan, kenaikan berkala dan kenaikan
pangkat untuk peningkatan mutu sumber daya manusia.
4. Persiapan dan penyelesaian Surat Keputusan tentang penjatuhan
sanksi.
5. Pemutahiran data kepegawaian dan jabatan baik pada tingkat
Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Pengadilan Negeri serta Daftar
Urut Kepangkatan.
6. Pembuatan papan data kepegawaian sesuai dengan ketentuan.
7. Persiapan dan pengusulan penambahan dan mutasi sesuai mekanisme
serta pemenuhan formasi pada setiap satker.
8. Penelitian dan percepatan usul kenaikan pangkat, usul menduduki
jabatan guna pengisian keseluruhan jabatan yang lowong serta usul
mutasi.
9. Persiapan dan pengusulan pegawai yang telah memenuhi syarat
mendapatkan piagam penghargaan Syatia Lencana Karya Setia (10, 20
dan 30) tahun bekerja.
10. Pembaharuan sistem pembinaan sumber daya manusia.
11. Penyiapan aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP) dan profil
pegawai secara keseluruhan.
12. Pemutahiran data dan file pegawai berdasarkan ketentuan.
b.2.

Manajemen Bagian Umum.
1. Penanganan

dan

penertipan

penerimaan

pendistribusian

dan

pengiriman surat.
2. Pelaksanaan dan pengamanan lingkungan kantor dan barang inventaris kantor.
3. Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2004, tentang
lingkungan kebersihan kantor.
4. Pendataan dan pemutahiran data barang milik inventaris Negara dan
SIMAK BMN.
5. Perencanaan renovasi dan pengembangan kantor, rumah dinas jabatan
dan rencana penambahan kantor Pengadilan pada Kabupaten yang
belum ada Pengadilannya.
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6. Perencanaan pengadaan dan penghapusan barang inventaris milik
Negara.
7. Usul penertipan aset milik Negara yang diperuganakan oleh Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri berupa barang tidak bergerak untuk
memperoleh sertifikat.
8. Pengelolaan Aplikasi persedian dan pembuatan buku stock persediaan
masing-masing barang.
9. Pengelolaan system kearsipan.
10. Penyusunan rencana anggaran.
11. Penelitian, pengamanan dan pengarsipan keseluruhan dokumen
pengadaan barang dan jasa.
12. Pemutahiran data inventaris barang.
13. Pemutahiran data dan penertipan pengelolaan Perpustakaan.
b.3.

Manajemen Keuangan.
1. Penyediaan dan pengelolaan buku - buku keuangan.
2. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara.
3. Penelitian keseluruhan proses penggunaan dan pelaporan penggunaan
keuangan Negara.
4. Pencatatan/pembukuan keseluruhan bukti pengeluaran keuangan serta
pengarsipan keseluruhan bukti.
5. Penyusunan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementrian dan
Lembaga (RKAKL).
6. Penyusunan Aplikasi Laporan Triwulan Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran.
7. Penyusunan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi.
8. Penyusunan Aplikasi Akuntansi Keuangan.
9. Penyusunan Aplikasi Target Pagu dan Realisasi PNBP.
10. Penyusunan Aplikasi Sitem Informasi Keuangan.
11. Pengelolaan sistem kearsipan.
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Indikator :
1. Tertib pengisian absensi.
2. Peningkatan disiplin aparatur.
3. Tertib pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Upaya peningkatan mutu sumber daya manusia.
5. Pengusulan

jabatan

dan

atau

kenaikan

pangkat

berdasarkan

kemampuan dan penghargaan.
6. Penghargaan atas pengabdian dan dedikasi terhadap Negara.
7. Tertib penanganan tata persuratan.
8. Percepatan peningkatan dan pendekatan pelayanan publik.
9. Tertib penggunanan/pemakaian barang.
10. Tertib pengamanan dan kebersihan lingkungan kerja.
11. Tertib penggunaan dan perawatan barang inventaris.
12. Adanya kepastian kepemilikkan barang inventaris.
13. Tertib pengelolaan dan penggunaan keuangan Negara.
14. Tertib pembuatan dan pertanggung jawaban keuangan Negara.
Pencapaian Indikator Kinerja :
1. Profesionalisme dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.
2. Perubahan sikap kerja dari yang manual menuju modernisasi.
3. Peningkatan mutu kerja disertai tanggung jawab.
4. Sistem pengendalian persuratan yang berbasis tehnologi.
5. Minimalisir penyimpangan penggunaan inventaris yang tidak pada
tempatnya.
6. Minimalisir pemborosan penggunaan sarana tidak sesuai fungsi.
7. Minimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan Negara.

2. Program Kerja Jangka Menengah ( 6 bulan)
1. Evaluasi atas pelaksanaan program kerja pada tahap jangka pendek.
2. Penyempurnaan pelaksanaan program kerja yang belum terselesaikan pada
tahap jangka pendek.
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3. Mengoptimalkan seluruh sumberdaya manusia dan perangkat pendukung lainnya
untuk lebih berkonsentrasi pada pelaksanaan program kerja.
4. Peningkatan waskat dan pembinaan.
3. Program Kerja Jangka Panjang (1 tahun)
1. Evaluasi atas pelaksanaan program kerja pada tahap jangka pendek dan jangka
menengah.
2. Penyempurnaan pelaksanaan program kerja lebih focus pencapaian hasil yang
lebih maksimal.
3. Mengoptimalkan

penambahan

perangkat

pendukung

serta

peningkatan

profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian pekerjaan.

G. Prioritas Program Utama
1. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang tradisional ke arah pola pikir dan budaya
kerja yang modern, pola paradigma lama ke pola paradigma baru.
2. Peningkatan disiplin jam kerja kinerja aparatur.
3. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia.
4. Percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan.
5. Tertib administrasi, percepatan penyelesaian tugas tepat waktu, tepat guna dan
tepat sasaran.
6. Tertib pengelolaan keuangan dan percepatan pertanggungjawaban.
7. Tertib pengelolaan dan pemeliharaan barang milik Negara serta lingkungan kantor.
8. Tertib pelaporan.
9. Tertib kearsipan.
10. Percepatan pelayanan publik.

Program kerja tahunan merupakan arah dan sekaligus jembatan menuju perubahan
dan pencapaian hasil yang maksimal. Setiap aparatur pengendali administrasi dalam
penyelesaian setiap beban pekerjaan diharapkan mampu, baik secara perseorangan maupun
secara team memahami apa dan bagaimana menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan
mengunakan program kerja sebagai pijakan serta menggunakan Standar Operasioanl
Prosedure (SOP) sebagai limit waktu penyelesaian tugas kerja, maka amanat

agenda
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pembaharuan, visi dan misi dengan sendirinya akan terlaksana. Hanya dengan kemauan dan
peningkatan profesionalisme dari masing-masing aparatur serta disiplin diri yang tinggi
pembaharuan itu akan diraih.
Keseluruhan program kerja sebagaimana ditetapkan dan diuraikan diatas diakumulasi
dan dipertegas dalam bentuk penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi
Pontianak, untuk dijadikan pedoman, arah dan kebijakan agar lebih memudahkan
pencapaian hasil kinerja yang terukur pada evaluasi tahun berikutnya. Penetapan program
sebagai alat ukur kinerja tersebut selanjutnya diuraikan dibawah ini :
1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Pontianak telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis
berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-U/ 592 /OT.01.1/SK/2/2021
tanggal 2 Februari 2021, dapat dilihat sebagai berikut :
NO
1.

K IN E R J A

IN D IK A T O R

UTAM A

K IN E R J A

PENJELASAN

PENANGGUNG

SUMBER

JAW AB

DATA

P a n ite ra

L a p o ra n

T e rw u ju d n y a

1. P e rs e n ta s e

P ro s e s

S is a P e rk a ra

J u m la h S is a P e r k a r a P e r d a ta y a n g

B u la n a n

P e ra d ila n

P e rd a ta y a n g

D is e le s a ik a n

d an

y a n g P as ti,

D is e le s a ik a n

J u m la h S is a P e r k a r a P e r d a ta y a n g H a r u s

T ra n s p a ra n

L a p o ra n

,0 0 %

Tahunan

D is e le s a ik a n

d an

C a ta ta n :

A k u n ta b e l

•

S is a p e rk a ra P e rd a ta a d a la h p e rk a ra p e rd a ta y a n g b e lu m
s e le s a i p a d a ta h u n s e b e lu m n y a . In p u t a d a la h ju m la h sisa
p e rk a ra

p e rd a ta

ta h u n

s e b e lu m n y a

yang

h a ru s

d is e le s a ik a n p a d a ta h u n b e rja la n . O u tp u t a d a la h ju m la h
s is a

p e rk a ra

p e rd a ta

yang

d is e le s a ik a n

pada

ta h u n

b e rja la n .
•

SE

KMA

p e rk a ra

nom or 2
di

ta h u n

p e n g a d ila n

2014

T in g k a t

te n ta n g

p e n y e le s a ia n

P e r ta m a

dan

T in g k a t

b a n d in g p a d a 4 (e m p a t) lin g k u n g a n P e ra d ila n .
2 . P e rs e n ta s e

P a n ite ra

S is a P e rk a ra

J u m |a h s is a p e r d r a p id a n a

P id a n a y a n g

y a n g d is e le s a ik a n
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D is e le s a ik a n

J u m la h S is a P e r k a r a P id a n a y a n g h a r u s

L a p o ra n

d is e le s a ik a n

Tahunan

C a ta ta n :
•

S is a p e rk a ra p id a n a a d a la h p e rk a ra p id a n a y a n g b e lu m
s e le s a i p a d a ta h u n s e b e lu m n y a . In p u t a d a la h ju m la h sisa
p e rk a ra p id a n a ta h u n s e b e lu m n y a y a n g h a ru s d is e le s a ik a n
p a d a ta h u n ta h u n b e rja la n . O u tp u t a d a la h ju m la h s is a
p e rk a ra p id a n a y a n g d is e le s a ik a n p a d a b u la n b e rja la n .

•

SE

KMA

p e rk a ra

nom or 2
di

ta h u n

P e n g a d ila n

2014

T in g k a t

te n ta n g
P e r ta m a

p e n y e le s a ia n
dan

T in g k a t

B a n d in g

pada

4 (e m p a t) lin g ku n g an P e ra d ila n .
3 . P e rs e n ta s e

P a n ite ra

L a p o ra n

S is a P e rk a ra

J u m la h S is a P e r k a r a P id a n a K h u s u s

B u la n a n

P id a n a K h u s u s

y a n g D is e le s a ik a n

d an

yang

J u m la h S is a P e r k a r a P id a n a K h u s u s y a n g

D is e le s a ik a n

h a r u s d is e le s a ik a n

L a p o ra n

,0 0 %

Tahunan

C a ta ta n :
•

S is a p e rk a ra p id a n a k h u s u s a d a la h p e rk a ra p id a n a k h u s u s
y a n g b e lu m s e le s a i p a d a ta h u n s e b e lu m n y a . In p u t a d a la h
ju m la h s is a p e rk a ra p id a n a k h u s u s ta h u n s e b e lu m n y a
yang

h a ru s

d is e le s a ik a n

pada

ta h u n

ta h u n

b e rja la n .

O u tp u t a d a la h ju m la h s is a p e rk a ra p id a n a k h u s u s y a n g
d is e le s a ik a n p a d a b u la n b e rja la n .
•

SE

KMA

p e rk a ra

nom or 2
di

ta h u n

P e n g a d ila n

2014

T in g k a t

te n ta n g
P e r ta m a

p e n y e le s a ia n
dan

T in g k a t

B a n d in g p a d a 4 (e m p a t) lin g ku n g an P e ra d ila n .
4.

P e rs e n ta s e

P a n ite ra

P e rk a ra
P e rd a ta

J u m la h P e r k a r a P e r d a ta y a n g D is e le s a ik a n
yang

B u la n a n

T e p a t W a k tu

D is e le s a ik a n
T e p a t W a k tu

d an

100%

L a p o ra n

J u m la h P e r k a r a P e r d a ta y a n g D is e le s a ik a n

Tahunan

C a ta ta n :
•

L a p o ra n

In p u t a d a la h ju m la h p e rk a ra p e rd a ta y a n g d is e le s a ik a n
pada

b u la n

p e rd a ta

yang

b e rja la n .

O u tp u t

d is e le s a ik a n

a d a la h

te p a t

ju m la h

w a k tu

pada

p e rk a ra
b u lan

b e rja la n .
•

S u ra t E d a ra n M a h k a m a h A g u n g N o m o r 2 ta h u n 2 0 1 4
te n ta n g

p e n y e le s a ia n

p e rk a ra

di

p e n g a d ila n

tin g k a t

p e rta m a d a n tin g k a t b a n d in g p a d a 4 (e m p a t) lin g ku n g an
p e ra d ila n .
5.

P e rs e n ta s e

P a n ite ra

p e rk a ra p id a n a

J u m la h P e r k a r a P id a n a y a n g

yang

D is e le s a ik a n T e p a t W a k t u

d is e le s a ik a n

J u m la h P e r k a r a P id a n a y a n g D is e le s a ik a n

L a p o ra n
B u la n a n

100%

d an
L a p o ra n

te p a t w a k tu

Tahunan
C a ta ta n :
•

In p u t a d a la h ju m la h p e rk a ra p id a n a y a n g d is e le s a ik a n
p a d a b u la n b e rja la n . O u tp u t a d a la h ju m la h p e rk a ra p id a n a
y a n g d is e le s a ik a n te p a t w a k tu p a d a b u la n b e rjala n .

•

S u ra t E d a ra n M a h k a m a h A g u n g n o m o r 2 ta h u n 2 0 1 4
te n ta n g

p e n y e le s a ia n

p e rk a ra

di

p e n g a d ila n

tin g k a t

p e rta m a d a n tin g k a t b a n d in g p a d a 4 (e m p a t) lin g k u n g a n
p e ra d ila n .
6.

P e rs e n ta s e

P a n ite ra

L a p o ra n

p e rk a ra P id a n a

J u m la h P e r k a r a P id a n a

B u la n a n

K husus

K h u s u s y a n g D is e le s a ik a n

d an

yang

D is e le s a ik a n

T e p a t W a k tu

T e p a t W a k tu

J u m la h p e r k a r a P id a n a K h u s u s y a n g

100%

L a p o ra n
Tahunan

D is e le s a ik a n
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C a ta ta n :
•

In p u t

a d a la h

ju m la h

p e rk a ra

p id a n a

khusus

yang

d is e le s a ik a n p a d a b u la n b e rja la n . O u tp u t a d a la h ju m la h
p e rk a ra p id a n a k h u s u s y a n g d is e le s a ik a n te p a t w a k tu
p a d a b u la n b e rja la n .
•

S u ra t E d a ra n M a h k a m a h A g u n g n o m o r 2 ta h u n 2 0 1 4
te n ta n g

p e n y e le s a ia n

p e rk a ra

di

p e n g a d ila n

tin g k a t

p e rta m a d a n tin g k a t b a n d in g p a d a 4 (e m p a t) lin g ku n g an
p e ra d ila n .
7.

P e rs e n ta s e

P e rk a ra

P a n ite ra

Y ang

T id a k

B u la n a n

D ia ju k a n H u k u m K a s a s i

d an

M e n g a ju k a n

J u m la h P e r k a r a y a n g D ip u tu s p a d a

Upaya

t a h u n b e r ja la n

H ukum

L a p o ra n

J u m la h P e r k a r a Y a n g T id a k

L a p o ra n

°

Tahunan

K asasi

8 .In d e x

P a n ite ra

L a p o ra n

re s p o n d e n

J u m la h R e s p o n d e n

B u la n a n

P e ra d ila n

P e r a d ila n T in g k a t P e r ta m a

d an

y a n g P u a s T e rh a d a p

T in g k a t
P e r ta m a

yang

L a p o ra n

L a y a n a n P e r a d ila n T in g k a t

100%

P u a s T e rh a d a p

B a n d in g

Layanan

J u m la h R e s p o n d e n P e r a d ila n T in g k a t

P e ra d ila n

P e r ta m a

Tahunan

T in g k a t
B a n d in g

C a ta ta n :
•

P e ra tu ra n M e n te ri P e n d a y a g u n a a n A p a ra tu r N e g a ra d a n
R e fo rm a s i B iro krasi R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 1 4 T a h u n
2 0 1 7 te n ta n g P e d o m a n

P enyusunan

S u rv e i K e p u a s a n

M a s y a r a k a t U n it P e n y e le n g a ra P e la y a n a n P u b lik

2.

P e n in g k a ta n

9 .P e r s e n ta s e

E fe k tiv ita s

S a lin a n

J u m la h S a lin a n P u tu s a n

P a n ite ra

B u la n a n

P e n g e lo la a n

P u tu s a n

P e r k a r a P e r d a ta y a n g

d an

P e n y e le s a ia n

P e rk a ra

D ik ir im k e p a d a P e n g a d ila n

P e rk a ra

P e rd a ta y a n g

P e n g a ju te p a t w a k tu

D ik irim ke

J u m la h P e r k a r a P e r d a ta y a n g D ip u tu s

100%

L a p o ra n

L a p o ra n
Tahunan

P e n g a d ila n
P e n g a ju te p a t

C a ta ta n :

w a k tu

•

J u m la h

S a lin a n

p u tu sa n

yang

d ikirim

ke

P e n g a d ila n

P e n g a ju te p a t w a k tu . S u ra t E d a ra n M a h k a m a h A g u n g
N o .0 1 T a h u n 2 0 1 1 te n ta n g p e ru b a h a n S E M A N o . 0 2
te n ta n g P e n y a m p a ia n S a lin a n d a n P e tik a n P u tu s a n .
•

S a lin a n

P u tu s a n

P e rk a ra

p e rd a ta

d ib e rik a n

la n g s u n g

k e p a d a p a ra p ih a k
1 0 .P e r s e n ta s e

P a n ite ra

L a p o ra n

S a lin a n

J u m la h S a lin a n P u tu s a n P e r k a r a

B u la n a n

P u tu s a n

P id a n a y a n g d ik ir im k e p a d a

d an

P e rk a ra P id a n a

P e n g a d ila n P e n g a ju te p a t w a k tu

y a n g D ik irim ke

J u m la h p e r k a r a p id a n a y a n g d ip u t u s

°

L a p o ra n
Tahunan

P e n g a d ila n
P e n g a ju T e p a t

C a ta ta n :

W a k tu

•

J u m la h

S a lin a n

p u tu sa n

yang

d ikirim

ke

P e n g a d ila n

P e n g a ju te p a t w a k tu . S u ra t E d a ra n M a h k a m a h A g u n g
N o .0 1 T a h u n 2 0 1 1

te n ta n g p e ru b a h a n S E M A N o . 0 2

te n ta n g P e n y a m p a ia n S a lin a n d a n P e tik a n P u tu s a n .
•

S a lin a n

P u tu s a n

P e rk a ra

p id a n a

d ib e rik a n

la n g s u n g

k e p a d a p a ra p ih a k
1 1 . P e rs e n ta s e
P u tu s a n

P a n ite ra
J u m la h P u tu s a n P e r k a r a y a n g
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P e rk a ra y a n g

M e n a r ik P e r h a tia n M a s y a r a k a t

M e n a rik

y a n g d a p a t D ia k s e s S e c a r a

L a p o ra n

P e rh a tia n

O n lin e d a la m W a k tu 1 H a ri

Tahunan

M as y a ra k a t

S e t e la h P u tu s

yang D apat

J u m la h P u tu s a n P e r k a r a y a n g M e n a r ik

D ia k s e s S e c a ra

P e r h a tia n M a s y a r a k a t

d an

O n lin e d a la m
W a k tu 1 H ari
S e te la h P u tu s

C a ta ta n :
•

O n e d a y p u b lish a d a la h J u m la h p u tu s a n p e rk a ra
y a n g m e n a rik p e rh a tia n m a s y a r a k a t y a n g d iu p lo a d
ke w e b d lm 1 hari s e te la h dip u tu s

•

M a k lu m a t K M A ta n g g a l 2 2 M e i 2 0 1 3 te n ta n g O n e
D a y P u b lish

Rencana Kinerja Tahun 2021
Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Pontianak memuat angka target
kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode
tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan
kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance
agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran,
serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di

dalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Pontianak,
ditetapkanlah Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2021 (RKT) yang merupakan hasil
dari proses penerapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi
Pontianak.
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Penjabaran sasaran strategis, indikator dan target tahun 2021 dapat digambarkan
pada tabel sebagai berikut:
No.
1.

Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,

Indikator Kinerja
1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang

Target
100%

Diselesaikan

Transparan, dan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang

100%

Diselesaikan
3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus

100%

yang Diselesaikan
4. Persentase Perkara Perdata yang

90%

Diselesaikan Tepat Waktu
5. Persentase perkara pidana yang

90%

diselesaikan tepat waktu
6. Persentase perkara Pidana Khusus yang

90%

Diselesaikan Tepat Waktu
7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan

35%

Upaya Hukum Kasasi
8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama

87%

yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Tingkat Banding
2.

Peningkatan Efektivitas

9. Persentase Salinan Putusan Perkara

Pengelolaan Penyelesaian

Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju

Perkara

tepat waktu
10. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang

100%

100%

Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Program Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2021

Hal. 74

11. Persentase Putusan Perkara yang Menarik

96%

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara
Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Penetapan Kinerja (PK) merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat
Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/21/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Masing-masing Unit Eselon I MA dan jajaran peradilan yang berada dibawahnya
menyusun dokumen PK yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian
kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Pengadilan Tinggi Pontianak telah
membuat PK tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang
ada. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak tahun 2021 merupakan tolak ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan
Rencana Kinerja Tahun 2021 yang disusun pada awal tahun 2021. PK ini telah mengacu pada
Renstra Pengadilan Tinggi Pontianak 2020-2024. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja
dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja
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utama Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam
Renstra Pengadilan Tinggi Pontianak 2020-2024.
Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
No.
1.

Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses

1.

Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Persentase Sisa Perkara

100%

No.

Perdata yang Diselesaikan
2.

Persentase Sisa Perkara Pidana

100%

yang Diselesaikan
3.

Persentase Sisa Perkara Pidana

100%

Khusus yang Diselesaikan
4.

Persentase Perkara Perdata

90%

yang Diselesaikan Tepat Waktu
5.

Persentase perkara pidana

90%

yang diselesaikan tepat waktu
6.

Persentase perkara Pidana

90%

Khusus yang Diselesaikan
Tepat Waktu
7.

Persentase Perkara Yang Tidak

35%

Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
8.

Index responden Peradilan

87%

Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan
Tingkat Banding
2.

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian

1.

Persentase Salinan Putusan

100%

Perkara Perdata yang Dikirim
ke Pengadilan Pengaju tepat
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Perkara

waktu
2.

Persentase Salinan Putusan

100%

Perkara Pidana yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu
3.

Persentase Putusan Perkara

96%

yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus

1.
2.
3.

Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
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Rp.

Anggaran
23,064,683,000

Rp.

97,700,000

Rp.

256,690,000

Hal. 77

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai kelanjutan penjabaran dari reviu rencana strategis 2020-2024, maka
program kerja ini disusun guna pencapaian tujuan yang tertuang dalam reviu rencana
strategis 2020-2024 dimaksud.
Keberhasilan pelaksanaan program kerja ini merupakan tanggung jawab bersama
aparatur Pengadilan Tinggi Pontianak dengan dukungan dari Mahkamah Agung RI
sebagai Badan yang membawahi Pengadilan Tinggi Pontianak.

B. Saran
Sebagus apapun suatu program kerja akan efektif dan berhasil guna dan berdaya
guna apabila seluruh komponen pendukung perubahan memaknai program kerja ini
sebagai bagian dari tanggung jawab moral sebagai abdi negara dan abdi bangsa maka
tidak ada pilihan lain selain melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bukti
persembahan atas pengabdian dan kiranya program kerja ini pun menjadi arah dan
tujuan bersama menuju pengadilan yang agung serta menuju perubahan yang d ijanjikan.
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MATRIK REVIU KELIMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NO

KINERJA UTAMA

1.

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

INDIKATOR KINERJA
1. Persentase Sisa Perkara
Perdata yang Diselesaikan

PENJELASAN
Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan

ioo%

PENANGGUNG
SUMBER DATA
JAWAB
Panitera
Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Catatan :
• Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum
selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa
perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan
pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara
perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan.
• SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.
2. Persentase Sisa Perkara
Pidana yang Diselesaikan

Panitera
Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan

Catatan :
• Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum
selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa
perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan
pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa
perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan.
• SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (empat) lingkungan Peradilan.

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

3. Persentase Sisa Perkara
Pidana Khusus yang
Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

100%

Catatan :
• Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus
yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah
jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang
harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output
adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan
pada bulan berjalan.
• SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.
4. Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat
Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan

100%

Catatan :
• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata
yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat
pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

5. Persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat
waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
-------------------------------------------- -— ------------------------- -----------------------Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

100%

Catatan :
• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.
• Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat
pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
6. Persentase perkara Pidana
Khusus yang Diselesaikan
Tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
-------------------------------------------------— ----------------------------------------Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan

100%

Catatan :
• Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang
diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah
perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada
bulan berjalan.
• Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat
pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
7.

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi
--------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan

100%

8. Index responden Peradilan
Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan
Tingkat Banding

Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan Tingkat Banding
Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

100%

Catatan :
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik
2.

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

9.Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang Dikirim
ke Pengadilan Pengaju tepat
waktu

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada
Pengadilan Pengaju tepat waktu
Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

100%

Catatan :
• Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun
2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
• Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada
para pihak
10.Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang Dikirim
ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada
Pengadilan Pengaju tepat waktu
Jumlah perkara pidana yang diputus

100%

Catatan :
• Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun
2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
• Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada
para pihak
11. Persentase Putusan Perkara
Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang
yang Menarik Perhatian
dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
100%
Masyarakat yang
Dapat
Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus Catatan :
• One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web
dlm 1 hari setelah diputus
• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day
Publish

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020-2024
TU JU A N
NO
U R AIAN

1

IN D IK A T O R K IN E R JA

SASARAN
TA R G E T
JA N G K A
M ENENGAH
100%

U R AIAN

T e r w u ju d n y a k e p e rc a y a a n

P e rs e n ta s e p e rk a ra

m a s y a r a k a t te rh a d a p

y a n g d is e le s a ik a n te p a t

p e ra d ila n y a n g p a s ti,

s is te m p e ra d ila n m e la lu i

w a k tu

tra n s p a ra n d a n

p ro s e s p e ra d ila n y a n g

T e r w u ju d n y a p ro s e s

a.

TA R G E T

IN D IK A T O R K IN E R JA

2020

2021

2022

2023

2024

P e rs e n ta s e S is a P e r k a r a P e rd a ta

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

86%

90%

94%

96%

98%

86%

90%

94%

96%

98%

86%

90%

94%

96%

98%

26%

35%

37%

39%

40%

86%

87%

88%

89%

90%

y a n g D is e le s a ik a n

a k u n ta b e l

p a s ti, tra n s p a ra n d a n
a k u n ta b e l

b.

P e rs e n ta s e S is a P e r k a r a P id a n a
y a n g D is e le s a ik a n

c.

P e rs e n ta s e S is a P e r k a r a P id a n a
K h u s u s y a n g D is e le s a ik a n

d.

P e rs e n ta s e P e rk a ra P e rd a ta y a n g
D is e le s a ik a n T e p a t W a k tu

e.

P e rs e n ta s e p e rk a ra p id a n a y a n g
d is e le s a ik a n te p a t w a k tu

f.

P e rs e n ta s e p e rk a ra P id a n a K h u s u s
y a n g D is e le s a ik a n T e p a t W a k tu

g.

P e rs e n ta s e P e rk a ra Y a n g T id a k
M e n g a ju k a n U p a y a H u k u m K a s a s i

h.

In d e x r e s p o n d e n P e ra d ila n T in g k a t
P e rta m a y a n g P u a s T e rh a d a p
L a y a n a n P e ra d ila n T in g k a t B a n d in g

2

100%

T e r w u ju d n y a

P e rs e n ta s e p u tu s a n

p e n y e rd e r h a n a a n p ro s e s

p e rk a ra y a n g m e n a rik

p e n g e lo la a n

P e rk a ra P e rd a ta y a n g D ik irim k e

p e n a n g a n a n p e rk a ra

p e rh a tia n m a s y a ra k a t

p e n y e le s a ia n p e rk a ra

P e n g a d ila n P e n g a ju te p a t w a k tu

m e la lu i p e m a n fa a ta n

y a n g d a p a t d ia k s e s

T e k n o lo g i in fo rm a s i

P e n in g k a ta n e fe k tifita s

i.

P e rs e n ta s e S a lin a n P u tu s a n

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

96%

97%

98%

100%

s e c a r a o n lin e d a la m
w a k tu 1 h a ri s e te la h
d ip u tu s
j.

P e rs e n ta s e S a lin a n P u tu s a n
P e rk a ra P id a n a y a n g D ik irim k e
P e n g a d ila n P e n g a ju T e p a t W a k tu

k.

P e rs e n ta s e P u tu s a n P e rk a ra y a n g
M e n a r ik P e rh a tia n M a s y a r a k a t y a n g
D a p a t D ia k s e s S e c a r a O n lin e d a la m
W a k tu 1 H a ri S e te la h P u tu s

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W17-U / 557 /OT.01.1/I/2020
Pengadilan Tinggi Pontianak
No.
1.

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses Peradilan

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

yang Pasti, Transparan, dan

Diselesaikan

Target
100

Akuntabel
2.

Persentase Sisa Perkara Pidana yang

100

Diselesaikan

3.

Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus

100

yang Diselesaikan

4.

Persentase Perkara Perdata yang

86

Diselesaikan Tepat Waktu

5.

Persentase perkara pidana yang

86

diselesaikan tepat waktu

6.

Persentase perkara Pidana Khusus yang

86

Diselesaikan Tepat Waktu

7.

Persentase Perkara Yang Tidak

26

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

8.

Index responden Peradilan Tingkat
Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan Tingkat Banding

1

86

9.

10.

Peningkatan Efektivitas

Persentase Salinan Putusan Perkara

Pengelolaan Penyelesaian

Perdata yang Dikirim ke Pengadilan

Perkara

Pengaju tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara

100

100

Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

11.

Persentase Putusan Perkara yang Menarik

95

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus

1.
2.
3.

Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp.

Anggaran
20.215.232.000

Rp.

25.000.000

Rp.

274.040.000

Pontianak,

2

Januari 2020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W17-U /598 /OT.01.1/II/2021
Pengadilan Tinggi Pontianak
No.
1.

Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses

1.

Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Persentase Sisa Perkara Perdata

100%

No.

yang Diselesaikan
2.

Persentase Sisa Perkara Pidana

100%

yang Diselesaikan
3.

Persentase Sisa Perkara Pidana

100%

Khusus yang Diselesaikan
4.

Persentase Perkara Perdata

90%

yang Diselesaikan Tepat Waktu
5.

Persentase perkara pidana yang

90%

diselesaikan tepat waktu
6.

Persentase perkara Pidana

90%

Khusus yang Diselesaikan Tepat
Waktu
7.

Persentase Perkara Yang Tidak

35%

Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
8.

Index responden Peradilan

87%

Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan
Tingkat Banding
2.

Peningkatan Efektivitas

1.

Persentase Salinan Putusan

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara Perdata yang Dikirim ke

Perkara

Pengadilan Pengaju tepat waktu
2.

Persentase Salinan Putusan

100%

100%

Perkara Pidana yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu
3.

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian

96%

Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1
Hari Setelah Putus

1.
2.
3.

Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp.

Anggaran
23,064,683,000

Rp.

97,700,000

Rp.

256,690,000

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

S A S A R A N S T R A T E G IS
No

IN D IK A T O R

U R A IA N
1

T e rw u ju d n y a P ro ses

K IN E R J A
1.

P e rse n ta se Sisa

P erad ila n y a n g Pasti,

Perkara Perd ata

T ra n sp a ra n , dan

yan g

A k u n ta b e l

TARG ET
K IN E R J A

R E A L IS A S I

C A P A IA N %

100

100

100,00%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

86

94,55

109,94%

86

9 9 ,5 8

115,79%

86

100

116,28%

26

4 2 ,1 7

162,19%

86

86,45

100,52%

2020

D ise le sa ika n
2.

P e rse n ta se Sisa
Perkara Pidana
yan g
D ise le sa ika n

3.

P e rse n ta se Sisa
Perkara Pidana
K h u su s ya n g
D ise le sa ika n

4.

P e rse n tase
Perkara Perd ata
yan g
D ise le sa ika n
T e p a t W a ktu

5.

P e rse n tase
p e rka ra p id ana
ya n g
d ise le sa ik a n
te p a t w aktu

6.

P e rse n tase
p e rka ra Pidana
K h u su s ya n g
D ise le sa ika n
T e p a t W a ktu

7.

P e rse n tase
Perkara Y a n g
T id a k
M e n g a ju ka n
U p aya H ukum
Kasasi

8.

In d e x
re sp o n d e n
Perad ilan
T in g k a t P ertam a
ya n g Puas
T e rh a d a p
Layan an
Perad ilan
T in g k a t B a n d in g

2

P e n in gka ta n

9.

P e rse n ta se

E fe k tivita s

S a lin a n P u tu san

P e n ge lo laa n

Perkara Perd ata

P e n y e le sa ia n Perkara

y a n g D ikirim ke

100

100

100,00%

100

100

100,00%

95

100

105,26%

P en gad ilan
P en gaju te p a t
w aktu
10.

P e rse n ta se
S a lin a n Pu tu san
Perkara Perd ata
ya n g D ikirim ke
P en gad ilan
P en gaju te p a t
w aktu

11.

P e rse n ta se
P u tu san P erkara
y a n g M e n a rik
P erh atia n
M a sy a ra k a t
ya n g D ap at
D ia kse s Se ca ra
O n lin e d alam
W a k tu 1 Hari
S e te la h Pu tu s

