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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Salah satu asas dalam penerapan tata kepemerintahan  yang baik adalah 

Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau 

mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Cilacap ini 

disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Cilacap 

selama tahun 2015 yang merupakan pelaksana amanah yang diemban oleh 

organisasi. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Pengadilan Negeri Cilacap tahun 

2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan 

Kinerja kami dalam satu tahun. Keberhasilan tersebut tentunya bukan hanya 

menggambarkan keberhasilan kami sebagai satuan  kerja  Pengadilan Negeri Cilacap 

namun juga menggambarkan keberhasilan seluruh Lembaga kepemerintahan, 

dukungan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat secara umum. Mewujudkan 

Kinerja Pengadilan Negeri  Cilacap  yang  Profesional, efektif, efisien, dan bersih 

merupakan tujuan Instansi Pengadilan  Negeri Cilacap. 

Namun demikian, selain keberhasilan yang telah diraih, Pengadilan Negeri 

Cilacap juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan 

Peradilan yang profesional, efektif, efisien, dan bersih. Beberapa keluhan dari 

masyarakat pencari keadilan juga mewujudkan adanya kekurangan kesempurnaan 

kami dalam menjalankan tugas. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh 

jajaran karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Cilacap untuk memperbaiki 

kinerjanya di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan kelak dapat 

memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan  maupun berbagai  pihak yang 

berkepentingan dengan instansi Pengadilan Negeri Cilacap. 

Pengadilan Negeri Cilacap senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, sebagaimana Visi dan Misi Mahkamah Agung : “ Mewujudkan Badan 

Peradilan Yang Agung “. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
Konsep good governance atau tata pemerintahan yang baik memberikan 

rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang 

menekankan pada kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat 

maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan 

yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban 

yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna bersih 

dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Prinsip akuntabilitas dalam wacana good governance disebut sebagai setiap 

kegiatan yang berorientasi pada sasaran, dimana sasaran yang ditetapkan dan 

hendak dicapai tingkat ketepatannya diuji melalui mekanisme komunikasi. 

Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudan kewajiban dari individu-

individu  atau  penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya 

publik dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal yang menyangkut 

pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Dalam pengertian yang lebih 

luas akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerinah 

kepada publik. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap 

Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP). 

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang 

dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas pengunaan anggaran. Tujuan 

penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang 

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 

serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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Penyusunan Laporan Kinerja sangat penting dan strategis oleh karena 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Sebagai   laporan   yang   berisi   data   dan   informasi   tentang   kinerja   

instansi pemerintah selama satu tahun. 

2) Sebagai  laporan  akuntabilitas,  merupakan  wujud  tertulis  

pertanggungjawaban instansi kepada pemberi delegasi, wewenang dan 

mandat. 

3) Berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, 

misi, tujuan dan sasaran 

4) Merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi 

kegiatn yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya 

guna perbaikan dalam pencapaian tujuan. 

5) Sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah dimandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang 

Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian 

tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 

48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman  dan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2010 dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai Organisasi, 

administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai 

dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian 

berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. 
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Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Cilacap merupakan 

pengadilan tingkat pertama dibawah mahkamah agung dan hal ini juga merupakan 

tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada 

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut 

dijabarkan secara tertulis , periodik dan melembaga kedalam laporan kinerja yang 

dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Cilacap 

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan 

sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang 

dicapainya. 

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu 

pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :516-1/SEK/KU.01/11/2015 

tanggal 17 November 2015 dan surat dari Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 

W.12.U/ 3189/ HK.04.01/ XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015. 
 

 
 
 

Pengadilan Negeri Cilacap merupakan lingkungan peradilan umum dibawah 

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman 

sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan 

Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengadilan Negeri Cilacap sebagai 

Pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Semarang yang menjadi 

kawal depan (Voorj post) Mahkamah agung, bertugas dan berwenang menerima, 

memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. 

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap dalam 

melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan 

Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu 

kepada : 

1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang 

A. LATAR BELAKANG 
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Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

Dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

4) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat 

Mahkamah Agung RI. 

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan 

Negeri Cilacap berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan 

peranannya dalam pengelolaan sumber daya, sumber dana dan kewenangan yang 

ada dan dipercayakan oleh publik. 
 

 
 
 

1. Kedudukan 

Pengadilan Negeri Cilacap daerah hukumnya meliputi Kabupaten Cilacap. 

Untuk mengetahui sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Cilacap, tidak bisa lepas 

dari sejarah berdirinya atau terjadinya Kabupaten Cilacap,  sebagai  salah  satu  

pemerintah  otonom di Indonesia yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri 

Cilacap. Dari data historis dapat diketahui bahwa Kabupaten Cilacap berdiri pada 

tahun 1856 berdasarkan besluit Gubernur Jenderal, tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 

Cilacap yang semula berstatus sebagai Onder Regentschap diubah menjadi 

Regentschap (Kabupaten) hingga sekarang ini berstatus Kabupaten Cilacap. 

Dalam kaitannya dengan badan-badan peradilan yang ada di Indonesia, 

B.  KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 
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menurut sejarah pada saat Cilacap dibentuk sebagai kabupaten yaitu pada tahun 

1856, di seluruh Wilayah Indonesia yang waktu itu masih berada di  bawah  

Pemerintah  Kolonial Belanda dengan sebutan Hindia Belanda, oleh Pemerintah 

Belanda juga dibentuk badan-badan peradilan yang beraneka ragam bentuk dan 

status susunan kekuasaannya dan juga acaranya, antara lain  yaitu adanya 

Appelreed, Pengadilan Kabupaten, RechtDistrik dan Pengadilan  Negong, Pengadilan 

Swapraja (Zelfbestuur Rechtspraak). 

Badan-badan Peradilan tersebut satu dan lain tidak sama mengenai acara 

maupun wewenang mengadilinya. 

 Sebelum Proklamasi 
 

Pada saat itu di Kabupaten Cilacap diadakan suatu pengadilan yaitu 

Pengadilan Kepolisian berikut penuntut umumnya. 

 Setelah Proklamasi 
 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 berdiri 

secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar falsafah 

Pancasila dan dasar konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. 

Untuk mengisi kekosongan sebagaimana  dimaksud oleh Pasal II Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945,  diadakan penyeragaman terhadap 

badan-badan peradilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan 

Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, dibentuklah pengadilan di  tiap- 

tiap kabupaten dan diadakan satu Pengadilan Negeri berikut alat penuntut 

umumnya yaitu Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya sama dengan daerah 

hukum Pengadilan Negeri  yaitu   Kabupaten.  Selanjutnya  dengan  Undang-Undang  

Nomor 1 Tahun  1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk 

Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Peradilan-peradilan 

Sipil maka pengadilan-pengadilan ciptaan kolonial Belanda tersebut di atas 

dihapuskan. Kemudian di Kabupaten Cilacap pada tahun 1954 dibentuk Pengadilan 

Negeri dan Kejaksaan Negeri sebagai penuntut umumnya. 

Untuk menjalankan operasionalnya, Pengadilan Negeri Cilacap menempati 

sebuah gedung kantor. Gedung kantor Pengadilan Negeri Cilacap ada dua yaitu: 
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1) Gedung kantor lama yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 6 Cilacap (saat  

ini dipinjam pakai dengan Pemda Cilacap). 

2) Gedung kantor baru yang terletak di Jalan Letjen Suprapto No. 67 Cilacap  

yang dipergunakan untuk operasional kegiatan saat ini. 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cilacap dibangun atas dasar DIP tanggal 

16 Maret 1981 Nomor 98/XIII/3/1981 di atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 

27 tertanggal 25 April 1984, terletak di Kelurahan  Tambakreja,  Kecamatan  Cilacap 

Selatan. Luas tanah adalah ±4.500 m2 dengan luas bangunan 800 m2. 

Perluasan/penyesuaian dua ruang sidang dengan KUHAP atas dasar DIP tanggal 

15 Maret 1983 Nomor 83/XIII/3/1983 dengan luas 75 m2. Perluasan gedung atas 

dasar DIP tanggal 15 Maret 1984 Nomor 83/XIII/3/1984 seluas  300  m2.  Jadi,  

luas bangunan seluruhnya adalah 1.175  m2. 

Selanjutnya, perkembangan Pengadilan Negeri Cilacap dari dulu hingga 

sekarang telah mengalami peningkatan mengenai klasifikasi, yaitu bahwa 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 14 Agustus 1977 

Nomor YS.1/75 tentang Pola Penyempurnaan  Pembinaan Peradilan, Pengadilan 

Negeri Cilacap ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas IIA dan selanjutnya 

berdasarkan Surat Keputusan  Menteri Kehakiman RI tanggal 2  September 1982  

Nomor  M-07-AT.OL.05- 

82 tentang Mengubah Pengadilan Negeri Cilacap dari Kelas IIA menjadi Kelas IB. 

Dengan demikian, hingga saat ini Pengadilan Negeri Cilacap belum ada perubahan 

klasifikasinya. 

Pengadilan Negeri Cilacap bertugas menyelenggarakan administrasi 

pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi 

yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pada tahun 2015, jumlah 

pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Cilacap sebanyak 52 

(Lima Puluh Dua) orang dengan rincian sebagai berikut: 

Ketua : 1 Orang 

Wakil Ketua : 1 Orang 
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Hakim : 9 Orang 

Panitera/ Sekretaris : 1 Orang 

Wakil Panitera : 1 Orang 

Wakil Sekretaris : 1 Orang 

Panitera Pengganti : 11 Orang 

Jurusita : 4 Orang 

Jurusita Pengganti : 9 Orang 

Panitera Muda Perdata : 1 Orang 

Panitera Muda Pidana : 1 Orang 

Panitera Muda Hukum : 1 Orang 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian : 1 Orang 

Kepala Sub Bagian Keuangan : 1 Orang 

Kepala Sub Bagian Umum : 1 Orang 

Staf Murni : 6 Orang 

Calon Hakim : -  

CPNS : 2 Orang 
 

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan 

sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari 

keadilan. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 
 

Pengadilan Negeri Cilacap adalah pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten Cilacap 

berdasarkan Pancasila, dengan tugas menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan 
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peraturan  perundang-undangan. 

Adapun tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Cilacap yakni: 
 

1) Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, yaitu 

dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-

masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan 

Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi  yang berada 

di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada 

Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI, mengirim 

laporan penanganan perkara kepada Pengadilan Tinggi 

Semarang dan Mahkamah Agung RI,  meminta  keterangan 

tentang hal yang  berkaitan  dengan  teknis  pengadilan, membina 

dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila 

dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tingkat pertama 

tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, mengevaluasi 

laporan penanganan perkara tingkat pertama yang dilakukan 

Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan  laporan 

dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi 

Semarang dan Mahkamah Agung RI. 

2) Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua 

berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh 

Ketua kepadanya. 

3) Majelis   Hakim   adalah   bertugas   menetapkan   hari   sidang,   

memeriksa   dan mengadili  berkas  perkara  yang  diberikan  

padanya,  mengemukakan   pendapat dalam musyawarah, Hakim 

wajib menandatangani putusan yang  sudah diucapkan dalam  

persidangan,  melaksanakan  pembinaan  dan   mengawasi  bidang  

hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya 

dan  mengikuti pembinaan dan pengawasan terhadap 
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penyelenggaraan peradilan dari Pengadilan Tinggi Semarang. 

4) Panitera/Sekretaris, dalam tugas kepaniteraan adalah membantu 

Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, 

putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat 

lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan 

administrasi perkara, mengatur tugas Wakil  Panitera,  Panitera  

Muda  dan  Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara 

yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, 

mengirimkan berkas perkara banding kepada Pengadilan Tinggi 

Semarang dan perkara kasasi, peninjauan kembali, dan grasi ke 

Mahkamah Agung RI. Adapun dalam tugas kesekretariatan adalah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi umum 

(kesekretariatan) Pengadilan, sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang, mengatur tugas Wakil Sekretaris 

dan Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

Wakil Sekretaris melalui  garis komando terhadap  para Kepala 

Sub Bagian yaitu Umum, Keuangan, dan Kepegawaian. 

5) Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk 

secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan 

tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi 

buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, 

melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, 

melaksanakan tugas yang didelegasikan  kepadanya. 

6) Panitera   Muda Perdata adalah membantu Hakim   

dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan 

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih 
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berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah 

perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara 

yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara  yang 

diterima  ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang 

isinya, mengirimkan berkas perkara banding kepada Pengadilan 

Tinggi Semarang serta perkara kasasi, peninjauan kembali, dan 

grasi ke Mahkamah Agung RI dan menyerahkan arsip berkas 

perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

7) Panitera Muda Pidana adalah membantu  Hakim  dengan  

mengikuti  dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, 

melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan 

perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan 

urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, 

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di 

Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat 

setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai 

catatan  singkat  tentang  isinya,  mengirimkan berkas perkara 

banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang serta perkara 

kasasi, peninjauan kembali, dan grasi ke Mahkamah Agung RI 

dan menyerahkan arsip berkas perkara  kepada Panitera Muda 

Hukum. 

8) Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan 

mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, 

mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, 

menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan 

tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan mengirim laporan periodik ke Pengadilan Tinggi 

Semarang dan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I 

9) Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
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dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan 

administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan 

Negeri Cilacap. 

10) Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas 

dalam  mengelola dan membina administrasi  kepegawaian di 

Pengadilan Negeri Cilacap serta perumusan kebijakan fasilitasi 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. 

11) Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di  

bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan 

Pengadilan Negeri Cilacap serta perumusan kebijakan fasilitasi 

pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

12) Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas membina dan 

melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, pengelolaan 

Barang Milik Negara (BMN) serta bertanggung jawab dalam 

pemeliharaan gedung/ bangunan kantor. 

13) Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim  dengan 

mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas 

membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, 

membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari 

tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan 

perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan 

menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan 

Perdata  bila telah selesai dimutasi. 

 

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para 

pencari keadilan, di Pengadilan Negeri Cilacap , maka dalam 

melaksanakan tugas berpedoman pada Standard Operasional Prosedur 
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(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai 

implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 

1) Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ; 

2) Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap 

hasil kerja dari setiap posisi ; 

3) Kejelasan  wewenang  yang  diberikan  atau  yang  dimiliki  oleh  

setiap  posisi  untuk mengambil keputusan ; 

4) Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan 

tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 

5) Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 

6) Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan 

tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan 

sistem-sistem yang dibangun . 

 

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan 

membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat 

ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi 

Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari 

Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang 

mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (cetak biru 

Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver 

(pengarah/pengendali), System and Enabler (sistim dan penggerak) dan 

Result (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di 

Pengadilan Negeri Cilacap telah terfokus dalam Standar Operasional 

(SOP) seperti : 

1) Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 
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2) Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 

3) Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 

4) Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 

5) Pemanggilan  para  pihak  berperkara,  saksi/saksi  ahli,  melalui  Kementerian  

Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 

6) Tata persidangan ; 

7) Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 

8) Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 

9) Penyampaian Salinan Putusan ; 

10) Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak 
berperkara; 

11) Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 

12) Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 

13) Publikasi putusan ; 

14) Pengarsipan berkas perkara ; 

15) Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 

16) Permohonan Banding ; 

17) Permohonan Perkara Kasasi ; 

18) Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 

19) Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 

20) Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga); 

21) Pelayanan Informasi; 

22) Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan; 

23) Laporan Perkara. 
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Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri Cilacap adalah sebagai berikut 
: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pengadilan  Negeri  Cilacap  menghadapi  beberapa  issue  strategis  yang  

dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu: 

1) Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban 
 

Issue-issue   strategis   yang   berkaitan   dengan   pelaksanan   kewenangan   

dan kewajiban, antara lain : 

a. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan 
 

Bagi Pengadilan Negeri Cilacap, memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus 

diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, 

Pengadilan Negeri Cilacap senantiasa mengedepankan prinsip peradilan 

yang modern, cepat, sederhanan dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang 

D. Strategis Issued 

HAKIM 

KETUA 

WAKIL KETUA 

PANITERA/SEKRETARI 

WAKIL PANITERA 

Jurusita / 
jurusita 

pengganti 
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Panmud Perdata Panmud Hkm 

Staff Staff Staff 
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K. Keuangan K. Kepeg K. Umum 

Staff Staff Staff 

C. Struktur Organisasi 
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modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip 

cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan 

untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan 

terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan 

efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama  

para  pihak  yang  sedang  berperkara  serta  dibukanya  peluang  bagi 

masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). 

b. Membuka Aksesabilitas masyarakat pencari keadilan 
 

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat 

menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. 

Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. 

Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, masih terdapat 

kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan 

pengadilan, padahal Pengadilan Negeri Cilacap sudah berusaha untuk 

melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat 

diakses/diunduh di website Pengadilan Negeri Cilacap. 

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi 
 

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Cilacap relatif dapat 

dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan 

konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga 

penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang 

tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun 

yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh 

opini yang muncul di tengah- tengah masyarakat terkait perkara yang 

ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NRI 

1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. 

2) Aspek Kelembagaan 

1) Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif 

dan Efisien Secara kelembagaan, 

Pengadilan Negeri Cilacap didukung oleh Pimpinan, Hakim Anggota, 
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Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita. Keberadaan elemen-

elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen 

terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan 

menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing 

pemegang  elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Cilacap. Selain 

berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri 

Cilacap pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah 

ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku 

jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan 

tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja. 

2) Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis  Kompetensi 
 

Sumber daya manusia  merupakan faktor terpenting untuk 

menggerakan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia 

merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama 

dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi 

kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadan sumber daya manusia yang 

handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus 

kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-

tawar lagi. Maka Pengadilan Negeri Cilacap dituntut untuk tetap 

mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun 

volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan- 

pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan 

mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
 
 

 
 
 

1. Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama 

(strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi; 

2. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, berisikan uraian 

E. Sistematika Laporan 
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ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan; 

3. Akuntabilitas Kinerja, berisikan 2 (dua) sub bab yaitu mengenai 

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran Tahun 

2015; 

4. Penutup, berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN 
KINERJA 

 
Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditetapkan bahwa 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga disusun untuk periode lima 

tahun, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015-2019 telah memuat 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Strategis yang 

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. 

 

 
 

Pengadilan  Negeri  Cilacap  yang  beralamat  di  Jalan  Letjen  Suprapto  Nomor 

67 Cilacap mempunyai peranan penting dalam tugas dan fungsi  yaitu  sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mana untuk mewujudkan tata 

kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib serta persamaan 

kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan 

ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan 

pelayanan kepada masyarakat pencari  keadilan merasa puas. 

Pengadilan Negeri Cilacap sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan  menyelesaikan 

perkara yang masuk di tingkat pertama. Keberhasilan dalam melaksanakan  tugas  

dan fungsi tersebut tidak lepas dari peran serta dari bidang kepaniteraan yang 

melaksanakan administrasi teknis perkara yaitu menangani perkara masuk sampai 

dengan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), serta peran pendukung dari bidang 

kesekretariatan yang memprasaranai kebutuhan terlaksananya tugas dan fungsi 

tersebut di atas. 

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan  5  (lima)  tahun  secara 

sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

A. RENCANA STRATEGIS 
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kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Cilacap. Rencana Strategis ini 

dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana 

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

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan 

prasarana serta memperhitungkan    perkembangan    lingkungan    Pengadilan    

Negeri    Cilacap,    baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel 

strategis. 

 
Sesuai Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004  tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN 

dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN. Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Cilacap tahun 2015-2019 (Renstra) digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan acuan bagi 

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

Pengadilan Negeri Cilacap. 

Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini Pengadilan 

Negeri Cilacap menggunakan dokumen revisi Renstra tahun 2015-2019 dimana 

pada Renstra tersebut telah menggunakan tiga perspektif yang komprehensif 

dalam mencapai sasaran-sasaran seperti perspektif pemangku jabatan, perspektif 

managerial keperkaraan dan perspektif publik. Merupakan komitmen bersama 

dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan 

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan 

untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cilacap diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam 
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pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta  

tujuan organisasi  pada tahun 2015–2019. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Cilacap. Visi Pengadilan Negeri Cilacap mengacu  pada  Visi  

Mahkamah  Agung RI adalah sebagai berikut: 

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI CILACAP 

YANG AGUNG” 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 

yang ditetapkan  agar  tujuan  organisasi  dapat  terlaksana  dan  terwujud dengan 

baik. 

Misi Pengadilan Negeri Cilacap adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya 

ringan,dan transparansi. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam 

rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 
 

4. Melaksanakan  tertib  administrasi  dan  manajemen  peradilan  yang  efektif   

dan efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai  

dengan ketentuan yang berlaku. 
 
 

 
 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan  ditetapkan  mengacu  kepada 

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Cilacap. Adapun Tujuan yang hendak 

dicapai Pengadilan Negeri Cilacap adalah  sebagai berikut: 

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 

B. TUJUAN DAN SASARAN 
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3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Cilacap dapat memenuhi butir 1 dan 

2 di atas. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu  yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke  depan  dari  tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019,  sasaran strategis yang hendak dicapai 

Pengadilan Negeri Cilacap adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 
 

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 
 

3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 
 

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

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 
 

Peta strategi Pengadilan Negeri Cilacap seperti tergambar di bawah ini 

menerapkan   3   Perspektif,   yaitu   perspektif   managerial   keperkaraan,   

perspektif pemangku jabatan, dan perspektif publik/pihak eksternal. Dari Peta 

Strategi Pengadilan Negeri Cilacap diketahui bahwa sasaran strategis merupakan 

penjabaran secara langsung dari visi dan misi Pengadilan Negeri Cilacap yang saling 

berkesinambungan. 
 

 
 

 
 

Visi Pengadilan Negeri Cilacap 

Terwujudnya Badan Peradilan yang  Agung 

Misi Pengadilan Negeri Cilacap 

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

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 

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

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

PETA STRATEGI 
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Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur sebagaimana ditetapkan 

dalam RPJMN adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang 

mencerminkan supremasi hukum dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta 

profesional. Maka untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut Pengadilan 

Negeri Cilacap telah menetapkan beberapa arah kebijakan yang terdiri dari : 

1. Peningkatan pelaksanaan peraturan  perundang-undangan,  merupakan upaya  

untuk menciptakan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

dilaksanakan melalui sosialisasi substansi peraturan perundang-undangan dan 

didukung oleh sistem pelaporan dan pengawasan yang tepat dan efektif; 

2. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum, hal ini sangat ditentukan oleh 

sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat 

C. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN NEGERI CILACAP 

Publik / Eksternal 

Meningkatnya 
mutu pelayanan 

publik (SS 3) 

Meningkatnya 
kualitas 

pengawasan 
(SS 4) 

Pemangku 
Jabatan 

Meningkatkan 
mutu aparatur 

pengadilan (SS 
2) 

Managerial 
Keperkaraan 

Meningkatnya 
mutu pelayanan 

dalam 
penyelesaian 
perkara yang 

efektif, efisien, 
transparan dan 

bertanggung jawab 
(SS 1) 

SASARAN STRATEGIS 

Tujuan Strategis 
1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keperkaraan pengadilan yang tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 

2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern di pengadilan; 

3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan 
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pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Untuk mengukur hal 

tersebut dapat dilihat dari tingkat penyelesaian perkara, serta penerapan dari 

asas peradilan cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Selain ditentukan 

oleh sistem manajemen perkara, peningkatan kinerja lembaga penegak hukum 

juga ditentukan oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari 

Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Petugas Pemasyarakatan. 

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik harus dilakukan secara berkesinambungan, salah satunya 

adalah dengan penetapan kebijakan operasional atas amanat Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut 

telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar 

pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban 

penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan, bila kebijakan operasional 

itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan maka harapan agar pemerintah 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera 

diwujudkan; 

4. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Cilacap. Upaya yang 

dapat dilakukan meliputi penataan kelembagaan Pengadilan Negeri Cilacap 

dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih antar bagian 

maupun personal. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas, koordinasi, dan 

efisiensi kinerja Pengadilan Negeri Cilacap. 

5. Pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Cilacap juga perlu 

ditingkatkan agar transparansi dan akuntabilitas kinerja dapat terlaksana secara 

efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan adanya penetapan rencana induk 

penerapan e-government yang berlaku bagi setiap instansi pemerintah di 

Indonesia. Sejalan dengan kebijakan ini dalam rangka meningkatkan kualitas 

sistem administrasi yang modern, efisien, transparan dan akuntabel, Pengadilan 

Negeri Cilacap akan mengeluarkan kebijakan dan pelaksanaan penataan sistem 

pengaduan, putusan perkara, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, dan 

keuangan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menunjang 

pelaksanaan e-government tersebut, maka peningkatan kualitas pegawai negeri 

merupakan salah satu faktor penting, sehingga adannya pelatihan-pelatihan bagi 

pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan e-goverment merupakan 



 
Halaman 24 dari 75 

 

  

kebutuhan yang harus dipenuhi dan dikembangkan serta disempurnakan agar 

tetap sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan 

manajemen birokrasi. 

6. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Cilacap. 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan instansi pemerintah terhadap publik atau 

masyarakat. Upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan dengan 

koodinator instansi pusat yang mengkoordinir kinerja instansi-instansi 

dibawahnya. Di tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan amanat reformasi 

birokrasi, Pengadilan Negeri Cilacap telah menetapkan beberapa kebijakan agar 

kualitas pelayanan terhadap publik meningkat namun tetap terukur, sistematis 

dan terencana. Diantaranya dalam penundaan sidang tidak lebih dari 1 (satu) 

minggu kecuali untuk perkara tabayun dan penataan ulang ruang pelayanan 

meliputi ruang tunggu, ruang mediasi, ruang sidang serta ruang pelayanan 

lainnya agar masyarakat pencari keadilan merasa lebih nyaman dan ruangan-

ruangan tersebut menjadi lebih representatif lagi. 

 

 
 
 

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

ditetapkan, Pengadilan Negeri Cilacap menetapkan arah dan kebijakan dan strategi 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan kinerja 
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen 

perkara yang akuntabel  dan  transparan  sehingga  masyarakat  pencari  keadilan 

dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat  mempengaruhi  tinggi 

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, 

transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

integritas sumber daya aparatur peradilan. 

Hal-hal    yang    perlu    diperhatikan    untuk    mendukung    kebijakan    dan  strategi 
peningkatan kinerja: 

● Pembinaan  sistem  karir  merupakan  perbaikan  dalam  mekanisme   promosi  
dan mutasi sesuai dengan kompetensi. 

D. STRATEGI PENGADILAN NEGERI CILACAP 
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● Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. 

● Adanya  dukungan  sarana  dan  prasarana  dan  teknologi  informasi  yang 
memadai untuk meningkatkan kinerja. 

● Adanya tunjangan khusus kinerja (remunerasi). 

● Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin 
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan  memenuhi rasa 
keadilan masyarakat. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan 

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

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

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. 

● Memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan informasi. 

● Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik. 

● Adanya kontrol dari masyarakat melalui kotak saran maupun kunjungan website. 
 
 
 
 

 
 

Indikator Kinerja Utama  diperlukan sebagai tolak ukur atas  keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Cilacap telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua  

Pengadilan  Negeri Cilacap NomorW12- U7/03/OT/SK/II/2010 tanggal 1 Februari 

2010 dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

E. INDIKATOR 

CILACAP 

KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI 
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KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 
Meningkatnya penyelesaian perkara Persentase mediasi yang menjadi akta 

perdamaian 
Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 

- Perdata Permohonan 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Eksekusi 
- Pidana Biasa 
- Pidana Khusus 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Tipiring 
- Pidana Cepat Tilang 

 

 Persentase perkara yang diselesaikan: 
- Perdata Permohonan 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Eksekusi 
- Pidana Biasa 
- Pidana Khusus 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Tipiring 

Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 6 bulan 

Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu lebih dari 6 bulan 

Peningkatan aksepbilitas putusan 
Hakim 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum: 

- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali (PK) 
- Grasi 

Peningkatan efektivitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 

a. Persentase berkas yang diajukan 
banding, kasasi, PK, grasi, dan verzet 
terhadap      putusan       verstek      yang 
disampaikan secara lengkap 

b.   Persentase berkas yang diregister dan 
siap didistribusikan ke Majelis 

c. Persentase pemberitahuan  relaas 
putusan kepada para pihak sesuai tempat 
tinggal dan tepat waktu 

.   Persentase  penyitaan  tepat  Waktu  dan 
tempat/obyek penyitaan 
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e.   Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 

f. Persentase  responden  yang  puas 
terhadap proses peradilan 

Peningkatan aksesibilitas 
masyarakat terhadap peradilan 
(access to justice) 

a.   Persentase perkara prodeo yang 
b.   Persentase perkara yang dapat 

diselesaikan dengan cara zitting plaats 
Meningkatnya kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan. 

Persentase permohonan eksekusi atas 
putusan perkara perdata yang 
berkekuatan hukum tetap yang 
ditindaklanjuti 

 

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing indikator 

kinerja utama sangat penting bagi Pengadilan Negeri Cilacap dalam rangka 

mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Cilacap,  sehingga 

dapat disimpulkan bahwa antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan 

indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Cilacap memiliki keterkaitan satu 

dengan yang lainnya sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut ini 

Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 
 

 

Visi dan Misi 

Tujuan Strategis 1 Tujuan Strategis 2 Tujuan Strategis 3 

SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 

IK 1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 

 

IK 2 
2.1 
2.2 
2.3 
2 4 

IK 3 
3.1 
3.2 
3.3 
3 4 

IK 4 
4.1 
4.2 
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Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan 

tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas 

dan terukut dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dikelolanya. Sasaran serta indikator kinerja utama yang ingin 

dicapai oleh Pengadilan Negeri Cilacap dapat dipaparkan secara rinci sebagai berikut: 

 
NO. 

 
KINERJA UTAMA 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

1 Meningkatnya 
penyelesaian 

a.   Persentase mediasi yang menjadi 
akta perdamaian 

 
40% 

 

 perkara b. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan: 

- Perdata Permohonan 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Eksekusi 
- Pidana Biasa 
- Pidana Khusus 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Tipiring 
- Pidana Cepat Tilang 
c. Persentase perkara yang 

diselesaikan: 
- Perdata Permohonan 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Eksekusi 
- Pidana Biasa 
- Pidana Khusus 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Tipiring 
- Pidana Cepat Tilang 

 
 
100% 

100% 

40% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
 
 
 
96% 

80% 
60% 
95% 
95% 

98% 
100% 
100% 

d.   Persentase   perkara   yang   diselesaikan 
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 

 
98% 

e. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka waktu 
lebih dari 6 bulan 

 
2% 

f. Persentase Minutasi Perkara yang 
Berkekuatan Hukum Tetap 

 
 
90% 

F. PERJANJIAN KINERJA 

TAHUN 2015 

(DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) 
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2 Peningkatan 
aksepbilitas putusan 
Hakim 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 

- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali (PK) 
- Grasi 
- Verzet terhadap putusan verstek 

 
 
90% 

96% 

98% 

98% 
 
98% 

3 Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase berkas yang diajukan 
banding, kasasi, PK, grasi, dan verzet 
terhadap putusan verstek yang 
disampaikan secara lengkap 

100% 

b. Persentase berkas yang diregister dan 
siap didistribusikan ke Majelis 

100% 

c.  Persentase penyampaian 
pemberitahuan relaas putusan kepada 
para pihak sesuai tempat tinggal dan 
tepat waktu 

100% 

d. Persentase penyitaan tepat  waktu dan 
tempat/obyek penyitaan 

100% 

 

  e.   Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 180 

f.Persentase responden yang puas 
terhadap proses peradilan 

80% 

4 Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (access to 
justice) 

a.   Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

 
100% 

b.   Persentase perkara yang dapat 
diselesaikan dengan cara zitting plaats 

 
 

100% 

 
 
 
 

 
 
 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis  

suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses  sistematis  dan  

G. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI 

CILACAP TAHUN 2015 
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berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja 

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan  yang telah dicapai 

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran 

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan 

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen 

untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cilacap tahun 2015, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja 

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang 

telah ditetapkan tercapai atau tidak. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja 

Pengadilan Negeri Cilacap dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 

(good governance and clean government) maka perlu menerapkan sistem 

pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Pengadilan Negeri 

Cilacap sebagai lembaga peradilan, mempunyai kewajiban untuk menyusun 

Laporan Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif 

atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara 

maupun masyarakat. 

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan 

dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. 

Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta 

mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan 

organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di 

dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Cilacap. 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/  kebijakan  dalam mewujudkan  sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan 

strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja  

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak 

dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, 

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja 

organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cilacap tahun 2015, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja 

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang 

telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing 
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indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini. 
 
 

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
1 Meningkatny

a 

 

a.  Persentase 
mediasi yang 
menjadi akta 

 

40% 7,14% 17,85% 

 

 perkara b.  Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
- Perdata 

Permohona
n 

100% 100% 100% 

- Perdata Gugatan 100% 100% 100% 

- Perdata Eksekusi 40% 8,3% 20,75% 

- Pidana Biasa 100% 100% 100% 

- Pidana Khusus 100% 100% 100% 

- Pidana Singkat 100% 100% 100% 

- Pidana 
Cepat 
Tipiring 

100% 100% 100% 

- Pidana 
Cepat 
Tilang 

100% 100% 100% 

c.  Persentase perkarayang diselesaikan: 

- Perdata 
Permohona
n 

96% 91,3% 95,10% 

- Perdata Gugatan 80% 71,1% 88,87% 

- Perdata Eksekusi 60% 15,9% 26,5% 

- Pidana Biasa 95% 82,78% 87,1% 
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- Pidana Khusus 95% 100% 105,2% 

- Pidana Singkat 98% 100% 102,04% 

- Pidana 
Cepat 
Tipiring 

100% 100% 100% 

- Pidana 
Cepat 
Tilang 

100% 100% 100% 

d.  Persentase perkara 
yang diselesaikan 
dalam jangka 
waktu maksimal 6 
Bulan 

98% 88,88% 90,69% 

e.  Persentase perkara 
yang diselesaikan 
dalam jangka 
waktu lebih dari 6 
bulan 

2% 12,5% 16% 

f.   Persentase 
Minutasi Perkara 
yang Berkekuatan 
Hukum Tetap 

90% 99,94% 111,04% 

2 Peningkatan 
aksepbilitas 
putusan Hakim 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 

- Banding 90% 98,19% 109,1% 

- Kasasi 96% 99,5% 103,64% 

- Peninjauan 
Kembali (PK) 

98% 100% 102,04% 

- Grasi 98% 100% 102,04% 

Verzet terhadap putusan 

verstek 
98% 100% 102,04% 
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3 Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a.   Persentase berkas 
yang diajukan 
banding, kasasi, 
PK, grasi, dan 
verzet terhadap 
putusan verstek 

  
  

100% 100% 100% 

b.   Persentase berkas 
yang diregister 
dan siap 
didistribusikan 
ke Majelis 

100% 100% 100% 

c. Persentase 
penyampaian 
pemberitahuan 
relaas putusan 
kepada para 
pihak sesuai 
tempat tinggal 
dan tepat waktu 

100% 100% 100% 

d.   Persentase 
penyitaan tepat 
waktu dan 
tempat/ obyek 
penyitaan 

100% 100% 100% 

e.   Rasio Majelis 
Hakim 
terhadap 
perkara 

1 : 180 1 : 2018 86,5% 

f. Persentase 
responden 
yang puas 
terhadap 
proses 

 

80% 80% 100% 

4 Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap peradilan 

a.   Persentase 
perkara prodeo 
yang diselesaikan 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara 
yang dapat 
diselesaikan 
dengan cara 
zittingplaats 

100% 100% 100% 

5 Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase 
permohonan 
eksekusi atas 
putusan perkara  
perdata yang 
berkekuatan 
Hukum   tetap   yang 
ditindaklanjuti 

60% 15,9% 26,5% 
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Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 mengacu pada 

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai 

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

telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun 

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

Sasaran 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara 
 

 Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara perdata gugatan yang masuk ke 

Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat 

diselesaikan di luar persidangan. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Cilacap 

menerima perkara perdata gugatan sebanyak 72 perkara dengan jumlah perkara 

yang di mediasi sebanyak 28 perkara dan yang menjadi Akta Perdamaian hanya 2 

perkara ( 7,14.%). Hal ini dikarenakan perkara perdata gugatan yang masuk hanya 

sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta 

perdamaian. 

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, 

sebagai berikut: 

1. Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi tersebut. 

2. Para   pihak   ataupun   salah   satu   pihak   yang   berperkara   tetap   

menginginkan penyelesaian perkara melalui  proses  pemeriksaan di 

persidangan. 

3. Salah satu pihak yang berperkara tidak memanfaatkan proses mediasi antara 

lain dengan tidak hadir pada saat acara mediasi. 

 

Sebagai bahan perbandingan perkara perdata gugatan yang menjadi 

akta perdamaian sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 
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Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya peningkatan akuntabilitas 

kinerja pada perkara perdata gugatan yang menjadi akta perdamaian dari realisasi 

tahun 2010 dengan realisasi tahun  2011 sebesar 3,57%,  peningkatan  realisasi 

tahun  2011 dengan realisasi tahun 2012 sebesar 3,57%, namun terjadi penurunan 

realisasi tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013 sebesar 6,59%. penurunan 

realisasi juga terjadi tahun 2013 dengan realisasi tahun 2014 sebesar 2,14%. 

Sedangkan realisasi tahun 2015 terjadi kenaikan prosentase dari tahun 2014 sebesar 

1,59%, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 40%. 

 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

- Perdata Permohonan 

Perkara perdata permohonan yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat 

diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan 

pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara 

yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, 

sedangkan perkara yang masuk di bulan Desember tersebut masih dalam taraf 

persidangan. 

Sisa perkara perdata permohonan tahun 2014 sebanyak 14 perkara dan 

pada tahun 2015 diselesaikan sebanyak 14, sisa akhir perkara permohonan yang 

belum terselesaikan tahun 2014 Sebanyak 0 perkara sehingga tercapai realisasi 

sebesar 100%. 

Penyelesaian perkara tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja 

yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Cilacap telah berjalan dengan baik 

dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai 

pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara 

Uraian 
Tahun 

2010  2011  2012  2013  2014   2015  

Jumlah perkarayang dimediasi 28 28 35 26 36 28 

Jumlah AktaPerdamaian 2 3 5 2 1 2 

Persentase mediasi yang 
menjadi akta perdamaian 7,14 10,71 14,28 7,69 5,55 7,14 
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perdata permohonan yang diselesaikan sebagai berikut: 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara 
yang harus 
diselesaikan 

2 1 3 72 - 14 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan 2 1 3 72 - 14 

 

Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 

 
Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya konsistensi akuntabilitas 

kinerja pada sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan dari realisasi 

tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yaitu sebesar 100%. 

- Perdata Gugatan 
 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara yang 
harus diselesaikan 

7 16 11 25 19 32 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan 

7 16 11 25 19 32 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 

 
 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya konsistensi akuntabilitas 

kinerja pada sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan dari realisasi tahun 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yaitu sebesar 100%. 

- Perdata Eksekusi 

Sisa perkara perdata eksekusi tahun 2014 sebanyak 36 perkara dan pada 

tahun 2015 diselesaikan sebanyak 3 sehingga realisasinya sebesar 8,3%. 

Penyelesaian perkara tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2014 tidak 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 40% dikarenakan antara lain pihak pemohon 

eksekusi tidak aktif dan adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi. Sebagai 

bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata eksekusi yang diselesaikan 

sebagai berikut: 
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Uraian Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah sisa perkara yang 
harus diselesaikan 

39 36 30 34 30 36 

Jumlah sisa perkara yang 
diselesaikan 

6 9 4 11 3 3 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 15,38 25 13,33 32,35 10 8,3 

 
 

 

 

Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja 

pada persentase perkara perdata eksekusi yang diselesaikan dari realisasi tahun 

2010 dengan realisasi tahun 2011 sebesar 9,62%, terjadi penurunan realisasi tahun 

2011 dengan realisasi  tahun  2012  sebesar  11,67%,  dan  terjadi  peningkatan  

realisasi  tahun  2012 dengan realisasi tahun 2013 sebesar 19,02% dan terjadi 

penurunan realisasi dari Tahun 2013 dengan realisasi Tahun 2014 sebesar 

22,35%. Sedangkan di tahun 2015 terjadi peningkatan prosentase sebesar 3,8%. 

 

 

-    Pidana Biasa 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara yang harus 
diselesaikan 

85 29 33 34 61 89 

Jumlah sisa perkara yang 
diselesaikan 

85 29 33 34 61 89 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 100 100 100 100 100 100 

 
 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya konsistensi akuntabilitas 

kinerja pada sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan dari realisasi tahun 2010, 

2011, 2012, 2013,  2014 dan 2015 yaitu sebesar 100%. 
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- Pidana Khusus – Anak 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara yang 
harus diselesaikan 

0 23 34 26 0 0 

Jumlah sisa perkara yang 
diselesaikan 0 23 34 26 0 0 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya konsistensi akuntabilitas 

kinerja pada sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dari realisasi tahun 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yaitu sebesar 100%. 

- Pidana Singkat 

Tidak ada sisa perkara pidana singkat tahun2014 sehingga realisasi 

penyelesaian sisa perkaranya dinilai sebesar 100%. Penyelesaian perkara tahun 

2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 

100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan 

Negeri Cilacap telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa 

perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan 

perbandingan persentase sisa perkara pidana singkat yang diselesaikan sebagai 

berikut: 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara yang 
harus diselesaikan 

0 0 0 0 0 0 

Jumlah sisa perkara yang 
diselesaikan 0 0 0 0 0 0 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 100 100 100 100 100 100 

 
- Pidana Cepat Tipiring 

 
Tidak ada sisa perkara pidana cepat tipiring tahun 2014 sehingga realisasi 

penyelesaian sisa perkaranya dinilai sebesar 100%. Sebagai bahan perbandingan 

persentase sisa perkara pidana cepat tipiring yang diselesaikan sebagai berikut: 
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Uraian Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah sisa perkara yang 
harus diselesaikan 

0 0 0 0 0 0 

Jumlah sisa perkara yang 
diselesaikan 

0 0 0 0 0 0 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 

- Pidana Cepat Tilang 

Tidak ada sisa perkara pidana cepat tilang tahun 2014 sehingga realisasi 

penyelesaian sisa perkaranya dinilai sebesar 100%. Sebagai bahan perbandingan 

persentase sisa perkara pidana cepat tilang yang diselesaikan sebagai berikut: 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara yang 
harus diselesaikan 

0 0 0 0 0 0 

Jumlah sisa perkara yang 
diselesaikan 0 0 0 0 0 0 

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 

 Persentase perkara yang diselesaikan 
 

- Perdata Permohonan 

Perkara perdata permohonan yang akan diselesaikan(sisa tahun lalu dan 

perkara yang masuk) pada tahun 2015 sebanyak 255 perkara, diselesaikan 

sebanyak 233 perkara dan sisa perkara s e b a n y a k  2 2  sehingga realisasinya 91.3 

%. 

 
Keadaan Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 

 
 

No. Bulan Sisa Tahun Lalu Masuk Putus Sisa 
1 Januari 14 23 21 16 
2 Februari  19 21 14 
3 Maret  22 25 11 
4 April  23 25 9 
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5 Mei  21 15 15 
6 Juni  21 22 14 
7 Juli  19 19 14 
8 Agustus  28 27 15 
9 September  18 28 5 
10 Oktober  16 10 11 
11 November  23 14 20 
12 Desember  11 9 22 

 Jumlah 14 241 233 22 
 
 

Realisasi penyelesaian perkara sebesar 91.3 % belum memenuhi target 

yang ditetapkan yaitu 96%. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran 

ini karena banyak perkara yang masuk akhir tahun 2014 dan baru disidangkan 

pada tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam 

tahapan pemeriksaan di persidangan serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera 

Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. 

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata permohonan yang 

diselesaikan sebagai berikut: 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara tahun lalu 2 1 3 72 1 14 

Jumlah perkara masuk 104 92 1.133 770 130 241 

Jumlah perkara yang akan 
diselesaikan 106 93 1.136 842 131 255 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan(putus) 

105 89 1.064 840 117 233 

Persentase perkara yang 
diselesaikan 

99,06 95,70 93,66 91,44 90 91.3 

 
 

Berdasarkan data tersebut diatas adanya penurunan akuntabilitas kinerja 

pada persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan dari realisasi 

tahun 2010 dengan realisasi tahun 2011 sebesar 3,36%, realisasi tahun 2011 dengan 

realisasi tahun 2012 sebesar 2,04%, dan realisasi tahun 2012 dengan realisasi tahun 

2013 sebesar 2,22%, realisasi tahun 2013 dengan realisasi tahun2014 sebesar 1,44% 

dan terjadi kenaikan prosentase sebesar 1,3% dari pencapaian tahun 2014 
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dibandingkan tahun 2015. 

- Perdata Gugatan 

Perkara perdata gugatan yang akan diselesaikan (sisa tahun lalu dan 

perkara yang masuk) pada tahun 2015 sebanyak 104 perkara, diselesaikan sebanyak 

74 perkara dan sisa 30 perkara, sehingga realisasinya sebesar71.1 %. 

Keadaan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 
 
 

No. Bulan SisaTahunLalu Masuk Putus Sisa 
1 Januari 32 6 4 34 
2 Februari  3 6 31 
3 Maret  9 11 29 
4 April  7 8 28 
5 Mei  5 8 25 
6 Juni  5 6 24 
7 Juli  8 6 26 
8 Agustus  9 3 32 
9 September  5 5 32 

10 Oktober  5 5 32 
11 November  5 8 29 
12 Desember  5 4 30 

 Jumlah 32 72 74 30 
 
 

Realisasi penyelesaian perkara sebesar 71.1 % belum memenuhi target 

yang ditetapkan yaitu 80%. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran 

ini karena banyak perkara yang masuk akhir tahun 2014 dan baru disidangkan 

pada tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam 

taraf pemeriksaan di persidangan, diantaranya ada yang masih dalam tahapan 

jawaban replik, duplik, pembuktian/ saksi serta jumlah Majelis Hakim dan 

Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus 

diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata gugatan yang 

diselesaikan sebagai berikut: 
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Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara tahun lalu 7 16 11 25 19 32 

Jumlah perkara masuk 55 52 83 69 78 72 

Jumlah perkara yang akan 
diselesaikan 62 68 94 94 97 104 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan(putus) 46 57 69 75 65 74 

Persentase perkara yang 
diselesaikan 

74,19 83,82 73,40 79,78 67,01 71.1 

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat adanya  peningkatan  

akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan 

dari realisasi tahun 2010 dengan realisasi tahun 2011 sebesar 9,63%, terjadi 

penurunan realisasi tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012 sebesar 10,42%, dan 

terjadi peningkatan realisasi tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013 sebesar 

6,38% dan terjadi penurunan realisasi Tahun 2013 dengan realisasi Tahun 2014 

sebesar 12,77%. Untuk realisasi tahun 2015 terjadi peningkatan dari tahun 2014 

sebesar 4,09%. 

- Perdata Eksekusi 

Perkara perdata eksekusi yang akan diselesaikan (sisa tahun lalu dan 

perkara yang masuk) pada tahun 2015 sebanyak 44 perkara, diselesaikan 

sebanyak 5 perkara dan sisa 37 perkara, sehingga realisasinya 13,8%. 

Keadaan Perkara Perdata Eksekusi di Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 
 
 

No. Bulan SisaTahunLalu Masuk Dilaksanakan 
1 Januari 36 1 1 
2 Februari  1 0 
3 Maret  1 0 
4 April  1 1 
5 Mei  1 0 
6 Juni  0 0 
7 Juli  0 0 
8 Agustus  1 1 
9 September  2 0 

10 Oktober  0 0 
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11 November  0 0 
12 Desember  0 2 

 Jumlah 36 8 5 
 
 

Realisasi penyelesaian perkara 13,8% belum memenuhi target yang 

ditetapkan yaitu 60 %. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena 

banyak pihak pemohon eksekusi tidak aktif namun telah dipanggil berulang  kali 

untuk konfirmasi penyelesaian eksekusi. Sebagai  bahan perbandingan persentase  

perkara perdata eksekusi yang diselesaikan sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya peningkatan akuntabilitas 

kinerja pada persentase perkara perdata eksekusi yang diselesaikan dari realisasi 

tahun 2010 dengan realisasi tahun 2011 sebesar 1,34%, terjadi penurunan realisasi 

tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012 sebesar 12,56%, dan terjadi 

peningkatan realisasi tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013 sebesar 15,67%, 

terjadi penurunan realisasi 2013  dengan  realisasi  2014  sebesar  1,71%.  Tahun  

2015  terjadi  penurunan  realisasi dibandingkan tahun 2014 sebesar 8,58 %. 

 

 
- Pidana Biasa 

Perkara pidana biasa yang akan diselesaikan(sisa tahun lalu dan perkara 

yang masuk) pada tahun 2015 sebanyak 488 perkara, diselesaikan sebanyak 404 

perkara dan sisa 84 perkara, sehingga realisasinya sebesar82.78 %. 

 

Uraian 

Jumlah sisa perkara tahun 
lalu 
Jumlah perkara masuk 
Jumlah perkara yang akan 
diselesaikan 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan(putus) 
Persentase perkara yang 
diselesaikan 

Tahun 
2010 

39 

2011 2012 

36 30 

2013 

34 

2014 2015 

31 36 

7 3 8 8 18 8 

46 39 38 42 49 44 

10 9 4 11 12 7 

21,74 23,08 10,52 26,19 24,48 15.9 



 
Halaman 45 dari 75 

 

 

Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri CilacapTahun 2015 
No. Bulan SisaTahunLalu Masuk Putus Sisa 
1 Januari 89 30 52 67 
2 Februari  38 53 52 
3 Maret  37 36 53 
4 April  39 36 56 
5 Mei  17 36 37 
6 Juni  31 31 37 
7 Juli  24 12 45 
8 Agustus  34 30 49 
9 September  34 44 39 

10 Oktober  38 27 49 
11 November  43 27 65 
12 Desember  34 20 79 

 Jumlah 89 399 404  

Realisasi penyelesaian perkara 82.78 % belum memenuhi target yang 

ditetapkan yaitu 95%. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini 

karena banyak perkara yang masuk akhir tahun 2014 dan baru disidangkan pada 

tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf 

pemeriksaan, ada yang masih dalam tahapan-tahapan replik, duplik, 

pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit 

dibandingkandenganjumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan 

perbandingan persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan sebagai berikut: 
 

Uraian Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah sisa perkara tahun lalu 85 29 33 35 61 89 

Jumlah perkara masuk 323 323 310 257 437 399 

Jumlah perkara yang akan 
diselesaikan 

408 352 343 291 498 488 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan(putus) 379 319 309 256 408 404 

Persentase perkara yang 
diselesaikan 

92,89 90,63 90,09 87,97 93,36 82,78 

 
 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya penurunan akuntabilitas 

kinerja pada persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan dari realisasi  tahun 
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2010 dengan realisasi tahun 2011 sebanyak 2,26%, terjadi penurunan realisasi 

tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012 sebanyak 0,54%, dan terjadi penurunan 

realisasi tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 2,12% dan terjadi 

peningkatan realisasi Tahun 2013 dengan realisasi Tahun 2014 Sebesar 5,39%. 

Tahun 2015 terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2014 sebesar 10,58%. 

- Pidana Singkat 
 

Perkara pidana singkat yang akan diselesaikan(sisa tahun lalu dan perkara 

yang masuk) pada tahun 2015 sebanyak 0 perkara, diselesaikan sebanyak 0 perkara 

dan sisa 0 perkara, sehingga realisasinya 100%. 

Keadaan Perkara Pidana Singkat di Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 
 
 

No. Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Putus Sisa 

1 Januari 0 0 0 0 
2 Februari  0 0 0 
3 Maret  0 0 0 
4 April  0 0 0 
5 Mei  0 0 0 

 

6 Juni  0 0 0 
7 Juli  0 0 0 
8 Agustus  0 0 0 
9 September  0 0 0 

10 Oktober  0 0 0 
11 November  0 0 0 
12 Desember  0 0 0 

 Jumlah 0 0 0 0 
 
 

Sebagai  bahan  perbandingan  persentase  perkara  pidana  singkat  yang  

diselesaikan sebagai berikut: 
 

Uraian Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah sisa perkara tahun lalu 0 0 0 0 0 0 

Jumlah perkara masuk 6 1 11 0 1 0 
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Jumlah perkara yang akan 
diselesaikan 

6 1 11 0 1 0 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan (putus) 

6 1 11 0 1 0 

Persentase perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya konsistensi akuntabilitas 

kinerja pada perkara pidana singkat yang diselesaikan dari realisasi tahun 2010, 

2011, 2012, 2013,  2014 dan 2015 yaitu sebesar 100%. 

- Pidana Cepat Tipiring 

Perkara pidana cepat tipiring yang akan diselesaikan(sisa tahun lalu dan 

perkara yang masuk) pada tahun 2015 sebanyak 329 perkara, diselesaikan 

sebanyak 329 perkara dan sisa 0 perkara, sehingga realisasinya sebesar100 %. 

Keadaan Perkara Pidana Cepat Tipiring di Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 
 
 

No. Bulan SisaTahunLal Masuk Putus Sisa 
1 Januari 0 12 12 0 
2 Februari  20 20 0 
3 Maret  19 19 0 
4 April  58 58 0 
5 Mei  17 17 0 
6 Juni  30 30 0 
7 Juli  6 6 0 

 

8 Agustus  5 5 0 
9 September  53 53 0 
10 Oktober  14 14 0 
11 November  17 17 0 
12 Desember  78 78 0 

 Jumlah 0 329 329 0 

 

Realisasi penyelesaian perkara 100% sudah memenuhi target yang 

ditetapkan yaitu 100%. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana 

cepat tipiring yang diselesaikan sebagai berikut: 
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Uraian 
2014 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara tahun 
lalu 

0 0 0 0 0 0 

Jumlah perkara masuk 175 325 226 517 312 329 
Jumlah perkara yang akan 
diselesaikan 175 325 226 517 312 329 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan(putus) 175 325 226 517 312 329 

Persentase perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 
 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya konsistensi akuntabilitas 

kinerja pada perkara pidana cepat tipiring yang diselesaikan dari realisasi tahun 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yaitu sebesar 100%. 

- Pidana Cepat Tilang 

Perkara pidana cepat tilang yang akan diselesaikan(sisa tahun lalu dan 

perkara yang masuk) pada tahun 2015 sebanyak 27.989 perkara, diselesaikan 

sebanyak 27.989 perkara dan sisa 0 perkara, sehingga realisasinya 100 %. 

Keadaan Perkara Pidana Cepat Tilang di Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 
 
 

No. Bulan SisaTahunLalu Masuk Putus Sisa 
1 Januari 0 2355 2355 0 
2 Februari  2699 2699 0 
3 Maret  1776 1776 0 
4 April  2643 2643 0 
5 Mei  2212 2212 0 
6 Juni  2423 2423 0 
7 Juli  1289 1289 0 
8 Agustus  1564 1564 0 
9 September  2190 2190 0 
10 Oktober  5225 5225 0 
11 November  2079 2079 0 

 

12 Desember  1534 1534 0 
 Jumlah 0 27.989 27.989 0 

Realisasi penyelesaian perkara sebesar 100% sudah memenuhi target yang 

ditetapkan yaitu 100%. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana 

cepat tilang yang diselesaikan sebagai berikut: 
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Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah sisa perkara tahun lalu 0 0 0 0 0 0 

Jumlah perkara masuk 15.264 23.029 18.915 16.009 21985 27.989 

Jumlah perkara yang akan 
diselesaikan 

15.264 23.029 18.915 16.009 21985 27.989 

Jumlah perkara yang 
diselesaikan(putus) 

15.264 23.029 18.915 16.009 21985 27.989 

Persentase perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 

 
 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat adanya konsistensi akuntabilitas kinerja 

pada perkara pidana cepat tilang yang diselesaikan dari realisasi tahun 2010, 

2011 , 2012, 2013, 2014 dan 2015 yaitu sebesar 100%. 

 Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan 

Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung(SEMA)  Nomor  6  Tahun  

1992 

tentang   Penyelesaian   Perkara   di   Pengadilan   Tinggi   dan   Pengadilan   Negeri   
yang 

ditegaskan kembali dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan 

setelah perkara disidangkan untuk kami pertama apabila lebih dari 6 bulan maka 

perkara tersebut dianggap perkara sisa. 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah perkara perdata 
gugatan yang harus 
diselesaikan dalam waktu 
maksimal 6 bulan(di luar sisa 
perkara) 

 
 
 

55 

 
 
 

52 

 
 
 

83 

 
 
 

69 

 
 
 

78 

 
 
 

72 

Jumlah perkara perdata 
gugatan yang diselesaikan 
dalam jangka waktu 
maksimal 6 bulan 

 
 

55 

 
 

52 

 
 

83 

 
 

66 

 
 

72 

 
 

64 
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Persentase perkara gugatan 
yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 6 
bulan 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

95,65 

 
 

92,23 

 
 

88,88 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 sebanyak 66 perkara dan 

yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 3 

perkara sehingga realisasinya sebesar 95,65% atau tidak memenuhi target 98%. 

Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan tiga tahun sebelumnya, terdapat 

konsistensi akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 

maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari tahun 2010, 2011, dan 2012 yaitu sebesar 

100%, namun untuk tahun 2013 terjadi 

penurunan 4,35 dibandingkan tahun 2012 dan Tahun 2014 terjadi penurunan 

3,35% dan terjadi penurunan tahun 2015 dibanding tahun 2014 sebesar 3,35%. 

 Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih Dari 6 Bulan 

Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  6  Tahun  

1992 

tentang   Penyelesaian   Perkara   di   Pengadilan   Tinggi   dan   Pengadilan   Negeri   
yang 

ditegaskan kembali dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan 

setelah perkara disidangkan untuk kali pertama, apabila lebih dari 6 bulan maka 

perkara tersebut dianggap perkara sisa. Adapun perkara yang diperiksa lebih dari 6 

bulan adalah perkara perdata gugatan, tabelnya adalah sebagai berikut. 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah perkara perdata gugatan 
yang diselesaikan lebih dari 6 
bulan 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
6 

 
8 

Jumlah perkara perdata gugatan 
yang diselesaikan dalam waktu 
kurang dari 6 bulan 

 
55 

 
52 

 
83 

 
66 

 
72 

 
64 

Persentase  perkara  gugatan  yang 
diselesaikan   dalam   jangka   waktu 
lebih dari 6 bulan 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4,54 

 
8,33 

 
12,5 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang 
diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2013 sebanyak 6 
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perkara dan realisasinya 4,54% atau tidak memenuhi target  2%. Selain itu, 
berdasarkan perbandingan dengan tiga tahun sebelumnya, terdapat konsistensi 
akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 
bulan yang diselesaikan dari tahun 2010, 2011, dan 2012 yaitu sebesar 100%, 
namun untuk tahun 2013 terjadi penurunan 4,54 dibandingkan tahun 2012. Tahun 
2015 terjadi kenaikan Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan lebih dari 5 
bulan sebesar 4,17% dibandingkan tahun 2014. Untuk perkara yang diperiksa lebih 
dari 6 bulan telah dilakukan pelaporan kepada PengadilanTinggi yang dilaksanakan 
setiap bulan. 

 Persentase Minutasi Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap 
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang 
ditegaskan kembali dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian 
Perkara, ada batas waktu dalam minutasi perkara yang telah berkekuatan hukum 
tetap yaitu 2 minggu setelah perkara dinyatakan berkuatan hukum tetap. 

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 
 
 

 
Perkara 

Jumlah Perkara yang 
Diputus 

Jumlah Perkara yang 
Diminutasi Tepat Waktu 

Perdata Permohonan 233 233 
Perdata Gugatan 74 60 
Perdata Eksekusi 5 5 
Pidana Biasa 404 400 
Pidana Khusus 23 23 
Pidana Singkat 0 0 
Pidana Cepat  Tipiring 329 329 
Pidana Cepat  Tilang 27.989 27.989 

Jumlah 29.055 29.039 

Dari  keseluruhan  perkara  yang  putus  pada  tahun  2015,  realisasinya  99,94%  

atau melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%. 

 

Sasaran 2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim 

 
 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: 
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INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET REALISASI 

 
CAPAIAN 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya  
 

90% 

 
 

98,19% 

 
 

109,1% 
hukum: 
- Banding 
- Kasasi 96% 99,5% 103,6% 
- Peninjauan Kembali(PK) 98% 100% 102,04% 
- Grasi 98% 100% 102,04% 
- Verzet terhadap verstek 98% 100% 102,04% 

 
 

 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 
- Banding 

Keadaan  perkara  pada  tahun  2015  jumlah  perkara  diputus  oleh  

Pengadilan Negeri Cilacap terdiri dari: 

• Perkara perdata (gugatan) yang diputus sebanyak 74 perkara dan yang 

mengajukan upaya hukum banding sebanyak 11 perkara, sedangkan yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding sebanyak 63 perkara. 

• Perkara pidana ( biasa, khusus, singkat, dan cepat tipiring) yang diputus 
sebanyak 

756  perkara  dan  yang  mengajukan  upaya  hukum  banding  sebanyak  4  
perkara, sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 752 
perkara. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mengajukan upaya hukum antara 

lain para pihak, terdakwa, ataupun penuntut umum merasa puas dengan putusan 

hakim/ majelis hakim karena putusannya dipandang  telah memenuhi rasa keadilan. 

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding sebagai berikut: 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah putusan perkara 
perdata (gugatan) dan 
pidana (biasa, khusus, 
singkat, dan cepat 
tipiring)yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
banding 

 
 
 

626 

 
 
 

759 

 
 
 

747 

 
 
 

958 

 
 
 

817 

 
 
 

815 
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Jumlah putusan perkara 
perdata (gugatan) dan 
pidana 
(biasa,khusus,singkat,dan 
cepat tipiring) 

 
 

655 

 
 

795 

 
 

769 

 
 

981 

 
 

828 

 
 

830 

Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum banding 

 
95,57 

 
95,47 

 
97,14 

 
97,66 

 
98,7% 

 
98,19% 

 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 sebanyak 815 perkara dan 

realisasinya 98,19% atau melebihi target 90%. Selain itu,berdasarkan perbandingan 

dengan empat tahun sebelumnya, terdapat penurunan akuntabilitas kinerja pada 

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari realisasi 

tahun 2010 dengan realisasi tahun 2011 sebesar 0,1%, terdapat peningkatan 

realisasi tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012 sebesar 1,67%, dan terdapat 

peningkatan realisasi tahun2012denganrealisasitahun2013sebesar0,52%, terdapat 

peningkatan lagi realisasi tahun 2013 dengan realisasi Tahun 2014 sebesar 

1,04% dan terjadi penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 0,51%. 

- Kasasi 

Pada tahun 2015 jumlah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap 
terdiri 

dari: 
 

● Perkara   perdata   (gugatan)   yang   diputus   sebanyak   74   perkara   dan   
yang mengajukan  upaya  hukum  kasasi  sebanyak  3  perkara,  sedangkan  
yang  tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 71 perkara. 

● Perkara pidana (biasa,khusus,singkat,dan cepat tipiring) yang diputus 

sebanyak 756 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 

perkara, sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak755 

perkara. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mengajukan upaya hukum antara 

lain para pihak, terdakwa, ataupun penuntut umum merasa puas dengan putusan 

hakim/ majelis hakim karena putusannya dipandang  telah memenuhi rasa keadilan. 

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 
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hukum kasasi sebagai berikut: 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah putusan perkara perdata 
(gugatan)dan pidana 
(biasa,khusus,singkat, dan cepat 
tipiring) yang tidak mengajukan upaya 
hukum kasasi 

 
 
 

638 

 
 
 

779 

 
 
 

743 

 
 
 

971 

 
 
 

814 

 
 
 

826 

Jumlah putusan perkara perdata 
(gugatan) dan pidana 
(biasa,khusus,singkat, dan cepat 
tipiring) 

 
 

655 

 
 

795 

 
 

769 

 
 

981 

 
 

828 

 
 

830 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum kasasi 

 
97,40 

 
97,99 

 
96,62 

 
98,98 

 
98,3% 

 
99,5% 

 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2015 sebanyak 826 perkara dan 

realisasinya 99,5% atau melebihi target 96%. Selain itu, berdasarkan perbandingan 

dengan empat tahun sebelumnya, terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pada 

persentase perkara yang tidak mengajukan  upaya  hukum kasasi dari realisasi 

tahun 2010 dengan realisasi tahun 2011 sebesar 0,59%, terdapat penurunan 

realisasi tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012 sebesar 1,37%, dan terdapat 

peningkatan realisasi tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013 sebesar 2,36%dan 

terdapat penurunan realisasi tahun 2013 dengan realisasi Tahun 2014 sebesar 

0,38% Sedangkan tahun 2015 terjadi 

peningkatan dari tahun 2014 sebesar 1,2%. 
 

- Peninjauan Kembali (PK) 

Pada tahun 2015 jumlah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap 
terdiri 

dari: 
 

● Perkara perdata (gugatan dan permohonan) yang diputus sebanyak 307 

perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum PK. 

● Perkara pidana(biasa,khusus,singkat,dan cepat tipiring) yang diputus 
sebanyak 756 perkara dan tidak ada yng mengajukan upaya hukum PK. 
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Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mengajukan upaya hukum antara 

lain para pihak, terdakwa, ataupun penuntut umum merasa puas dengan putusan 

hakim/ majelis hakim karena putusannya dipandang  telah memenuhi rasa keadilan. 

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum PK sebagai berikut: 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah putusan perkara perdata 
(gugatan dan permohonan) dan pidana 
( biasa, khusus, singkat, dan cepat 
tipiring) yang tidak mengajukan upaya 
hukum PK 

 
 
 

758 

 
 
 

879 

 
 
 

1.830 

 
 
 

1.819 

 
 
 

938 

 
 
 
1.063 

Jumlah putusan perkara perdata 
(gugatan dan permohonan) dan 
pidana(biasa, khusus,singkat,dancepat 
tipiring) 

 
 

760 

 
 

884 

 
 

1.833 

 
 

1.821 

 
 

938 

 
 
1.063 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum PK 

 
99,74 

 
99,43 

 
99,84 

 
99,89 

 
100% 

 
100% 

 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2015 sebanyak 1.063 perkara dan 

realisasinya 100% atau melebihi target 98%. Selain itu, berdasarkan perbandingan 

dengan tiga tahun sebelumnya, terdapat penurunan akuntabilitas kinerja  pada 

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dari realisasi tahun 

2010 dengan realisasi tahun 2011 sebesar0,31%, terdapat peningkatan realisasi 

tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012 sebesar 0,41%, dan terdapat peningkatan 

realisasi tahun 2012 dengan realisasi tahun2013 sebesar 0,05% dan terdapat 

peningkatan lagi realisasi tahun 2013 dengan realisasi Tahun 2014 sebesar 0,11%. 

- Grasi 

Pada tahun 2015 jumlah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri  Cilacap 
terdiri 

dari: 
 

● Perkara pidana (biasa, khusus, singkat, dancepat tipiring) yang diputus 
sebanyak 756 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum grasi. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mengajukan upaya hukum antara lain 
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parapihak, terdakwa, ataupun penuntut umum merasa puas dengan putusan 

hakim/ majelis hakim karena putusannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan. 

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum grasi sebagai berikut: 
 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah putusan perkara 
pidana ( biasa, khusus, 
singkat, dan cepat tipiring) 
yang tidak mengajukan upaya 
hukum grasi 

 
 

604 

 
 

738 

 
 

699 

 
 

906 

 
 

721 

 
 

756 

Jumlah putusan pidana(biasa, 
khusus, singkat, dan cepat 
tipiring) 

 
609 

 
738 

 
700 

 
906 

 
721 

 
756 

Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum grasi 

 
99,18 

 
100 

 
99,86 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum grasi pada tahun 2015 sebanyak 721 perkara dan 
realisasinya 100% atau melebihi target 98%. Selain itu, berdasarkan perbandingan 
dengan tiga tahun sebelumnya, terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pada 
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum grasi dari realisasi tahun 
2010 dengan realisasi tahun 2011 sebesar 0,82%, terdapat penurunan realisasi 
tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012 sebesar 0,14%, dan terdapat peningkatan 
realisasi tahun 2012  dengan  realisasi  tahun  2013  sebesar  0,14%  dan  realisasi  
tahun  2013  sampe 
dengan 2015 tetap yaitu 100%. 

 
- Verzet Terhadap Putusan Verstek 

Pada tahun 2015 jumlah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap terdiri 
dari: 

 
● Perkara perdata gugatan yang diputus verstek sebanyak 0 perkara dan tidak 

ada yang mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusanverstek. 

● Perkara pidana cepat tilang yang diputus verstek sebanyak 4.563 perkara 
dan yang mengajukan upaya hukum verzet sebanyak 0 perkara. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mengajukan upaya hukum antara lain 
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para pihak, terdakwa, ataupun  penuntut umum merasa puas dengan putusan 

hakim/ majelis hakim karena putusannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan. 

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum verzet terhadap putusan verstek sebagai berikut: 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah putusan perkara perdata 
gugatan dan perkara pidana cepat 
tilang yang tidak mengajukan upaya 
hukum verzet terhadap putusan 
verstek 

 
 
 

14.654 

 
 
 

23.049 

 
 
 

2.416 

 
 
 

2.981 

 
 
 

3519 

 
 
 

4563 

 

Jumlah putusan perkara perdata 
gugatan dan pidana cepat tilang 
yang diputus verstek 

 
 

15.190 

 
 

23.049 

 
 

2.433 

 
 

3.055 

 
 

3571 

 
 

4563 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum verzet 
terhadap putusan verstek 

 
96,47 

 
100 

 
99,30 

 
97,58 

 
98,54 

 
100 

 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek pada tahun 2013 

sebanyak 2.981 perkara dan realisasinya 97,58% atau tidak memenuhi target  

98%. Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan tiga tahun sebelumnya, terdapat 

peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dari realisasi tahun 2010 dengan 

realisasi tahun 2011 sebesar 3,53%, terdapat penurunan realisasi tahun 2011 

dengan realisasi tahun 2012 sebesar 0,70%, danter dapat penurunan realisasi 

tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013 sebesar 1,72% dan terdapat 

peningkatan realisasi tahun 2013 dengan realisasi tahun 2014 sebesar 0,96%. 

Sedangkan di tahun 2015 prosentase yang tidak mengajukan verzet sebanyak 100% 

yang berarti telah mencapai target yaitu 98%. 

 
 

Sasaran 3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  

 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: 
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase berkas yang diajukan banding, 
kasasi, PK, grasi, dan verzet terhadap 
putusanverstek yang disampaikan secara 
lengkap 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

b. Persentase berkas yang diregister dan 
siap didistribusikan ke Majelis 

100% 100% 100% 

c.   Persentase penyampaian 
pemberitahuan relaas putusan kepada 
para pihak sesuai tempat tinggal dan 

100% 100% 100% 

d.  Persentase penyitaan tepat waktu 
dan tempat/obyek penyitaan 

100% 100% 100% 

e.   Rasio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

1:180 1:208 86,5% 

f. Persentase responden yang puas 
terhadap proses peradilan 

80% 80% 100% 

 
 Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK, grasi, dan verzet 

terhadap putusan verstek yang disampaikan secara lengkap 
Data   jumlah   berkas   perkara   yang   diajukan   upaya   hukum   pada 

Pengadilan Negeri Cilacap sebagai berikut : 
 

 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
Upaya Hukum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pdt Pid Pdt Pid Pdt Pid Pdt Pid pdt pid Pdt Pid 
Banding 4 25 10 26 8 14 9 14 5 6 1 4 
Kasasi 6 11 1 15 9 17 4 6 7 0 3 4 
PK 2 0 3 2 0 3 1 1 0 0 0 0 
Grasi - 5 - 0 - 1 - 0 - 0 0 0 
Verzet 0 516 0 0 17 0 74 0 17 52 0 0 
Jumlah 12 557 14 43 17 35 14 21 29 52 14 8 

Jumlah per tahun 569 57 69 109 81 22 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat  bahwa jumlah berkas perkara  

yang diajukan upaya hukum yang lengkap pada tahun 2015 sebanyak 22 

perkara dan realisasinya 100% atau memenuhi target 100%. Selain itu, 

berdasarkan perbandingan dengan tiga tahun sebelumnya, terdapat 

konsistensi akuntabilitas kinerja pada persentase berkas perkara yang diajukan 

upaya hukum yang lengkap dari realisasi tahun 2010, 2011, 2012, 2013 , 2014 
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serta 2015 yaitu sebesar 100%. 

 Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke 

Majelis Data  jumlah  berkas  perkara  yang  diterima  pada  

Pengadilan  Negeri Cilacap sebagai berikut: 
 

 
Uraian 

Tahun2010 Tahun2011 Tahun2012 Tahun2013 Tahun2014 Tahun 2015 

Pdt Pid Pdt Pid Pdt Pid Pdt Pid Pdt Pid Pdt Pid 
Jumlah 
berkas 
perkara 
yang 
diterima 

166 15.792 147 1.224 19.608 19.608 847 16.916 78 22390 313 28.744 

Jumlah 
per tahun 15.958 26.704 20.832 17.763 22468 29.057 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah berkas yang di 

register dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2015 sebanyak 29.057 

atau memenuhi target 100%. Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan tiga 

tahun sebelumnya, terdapat konsistensi akuntabilitas kinerja pada persentase 

berkas yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis dari realisasi tahun 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 

yaitu sebesar 100%. 
 
 Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan 

kepada para pihak sesuai tempat tinggal dan tepat waktu 
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan 

kepada para pihak sesuai tempat tinggal dan tepat waktu pada 

Pengadilan Negeri Cilacap sebagai berikut: 
 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah putusan perkara perdata 
yang disampaikan ke para pihak 
sesuai tempat tinggal dan tepat 
waktu 

 
22 

 
31 

 
63 

 
72 

 
63 

 
74 

Jumlah putusan perkara perdata 
gugatan 

46 57 69 75 65 74 

Persentase penyampaian pem- 
beritahuan relaas putusan kepada 
para pihak sesuai tempat tinggal 
dan tepat waktu 

 
47,83 

 
54,39 

 
91,30 

 
96,00 

 
96,92 

 
100 
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Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah putusan perkara 

perdata yang disampaikan ke para pihak sesuai tempat tinggal dan tepat waktu pada 

tahun 2015 sebanyak 74 perkara dan realisasinya 100,00% yang berarti memenuhi 

target 100%. Terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase 

penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak sesuai tempat 

tinggal dan tepat waktu dari realisasi tahun  2010 sampai tahun 2014. 

 Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat/ obyek 
penyitaan Data penyitaan pada Pengadilan Negeri Cilacap 
sebagai berikut : 

 
 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sisa Tahun Lalu 0 0 0 1 0 0 
Masuk 0 1 3 0 1 0 
Dilaksanakan 0 1 2 1 1 0 
Sisa Akhir 0 0 1 0 0 0 
Persentase penyitaan tepat waktu 
dan tempat/obyek penyitaan 

100 100 66,67 100 100 100 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelaksanaan 

penyitaan tepat waktu dan tempat/ obyek penyitaan pada tahun 2015 sebanyak 

0 perkara dan realisasinya sebesar 100% atau memenuhi target 100%. Selain 

itu, berdasarkan perbandingan dengan tiga tahun sebelumnya, terdapat 

penurunan konsistensi akuntabilitas kinerja pada persentase penyampaian 

pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak sesuai tepat waktu dan tempat/ 

obyek penyitaan dari realisasi tahun 2013 s a m p a i dengan realisasi tahun 2015 

sebesar 100%. 

 

 Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 

 
Data  penanganan perkara melalui  majelis  hakim pada Pengadilan Negeri 

Cilacap sebagai berikut: 
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Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah perkara perdata 
gugatan yang akan 
diselesaikan 

 
62 

 
68 

 
94 

 
94 

 
97 

 
74 

Jumlah perkara pidana 
biasa yang akan 
diselesaikan 

 
408 

 
352 

 
343 

 
291 

 
98 

 
404 

Jumlah perkara pidana 
khusus yang akan 
diselesaikan 

 
118 

 
184 

 
180 

 
159 

 
- 

 
27 

Jumlah perkara pidana 
singkat yang akan 
diselesaikan 

 
6 

 
1 

 
11 

 
0 

 
0 

 
0 

Jumlah perkara pidana 
cepat tipiring yang akan 
diselesaikan 

 
175 

 
325 

 
226 

 
517 

 
312 

 
329 

Jumlah perkara yang akan 
diselesaikan melalui majelis 
hakim 

 
769 

 
930 

 
854 

 
1.061 

 
907 

 
834 

Jumlah majelis hakim 4 3 3 4 4 4 
Rasio Majelis Hakim 
terhadap perkara 

1 :192 1 :310 1 :285 1 :265 1 :226 1 : 208 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat  bahwa  rasio majelis hakim 

terhadap perkara pada tahun 2012 adalah 1:265 atau tidak memenuhi target 

1:180. Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan tiga tahun sebelumnya, 

terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pada rasio majelis hakim terhadap 

perkara dari realisasi tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013. Terdapat 

penurunan akuntabilitas kinerja pada rasio majelis hakim terhadap perkara dari 

realisasi tahun 2013 dengan realisasi tahun 2014. Sedangkan untuk realisasi 

tahun 2015 terdapat penurunan realisasi dibanding tahun 2014. 

 Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan 
Pada Tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan survey secara internal dan 

external, dan hasil survey menyatakan target persentase responden yang puas 

terhadap proses peradilan sebesar 80% telah tercapai. Namun, pencapaian hasil 

survey tersebut belum maksimal karena survey belum dilaksanakan secara 
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menyeluruh kepada setiap pengunjung/ para pencari keadilan yang berkunjung ke 

Pengadilan Negeri Cilacap. 

Sasaran 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: 
 

 

 
 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET REALISASI 

 
CAPAIAN 

a.  Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100% 

b.  Persentase perkara yang dapat 
diselesaikan dengan cara zittingplaats 

100% 100% 100% 

 
 

 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
Data perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai berikut: 

 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sisa Tahun Lalu 0 0 0 0 0 0 
Masuk 0 0 0 1 3 10 
Diselesaikan 1 0 0 1 3 10 
Sisa Akhir 1 0 0 0 0 0 
Persentase perkara diselesaikan prodeo 
yang 

100 100 100 100 100 100 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat 10 perkara prodeo 

yang masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga prosentase realisasinya 

100%. Teradi konsistensi realisasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 

 
 
 Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan carazittingplaats 
Data perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zittingplaats pada Pengadilan 

Negeri Cilacap sebagai berikut: 
 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sisa TahunLalu 0 0 0 0 0 0 
Masuk 0 0 0 217 4081 9.543 
Diselesaikan 0 0 0 217 4081 9.543 
Sisa Akhir 0 0 0 0 0 0 
Persentase perkara zittingplaats yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 
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Dari  tabel  tersebut  diatas  dapat  dilihat  bahwa  perkara  zittingplaatz  

dapat diselesaikan seluruhnya sehingga prosentase capaian kinerjanya 100%. 

Sasaran 5.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: 

 
 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
 

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti 

60% 20,83% 39,17% 

 

 Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang 
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 

Data  permohonan  eksekusi  atas  putusan  perkara  perdata  yang  

berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai berikut: 
 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sisa Tahun Lalu 39 36 30 34 30 36 

Masuk 7 3 8 8 18 8 

Ditindaklanjuti/Dilaksanakan 10 9 4 11 10 7 

Sisa Akhir 36 30 34 31 38 37 

Persentase permohonan  eksekusi 
atas putusan perkara perdata yang 
berkekuatan hukum tetap yang 
ditindak lanjuti 

 
21,74 

 
23,08 

 
10,53 

 
26,19 

 
20,83 

 
15,9 

 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan eksekusi 

atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 

pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara sehingga realisasinya sebesar 15,9% atau 

tidak memenuhi target 60%. Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan tiga 

tahun sebelumnya, terdapat penurunan pada persentase permohonan eksekusi 

atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti. 
 

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
1 Meningkatnya a.   Persentase mediasi 

yang menjadi akta 
perdamaian 

40% 7,14% 17,85% 



 
Halaman 64 dari 75 

 

 

penyelesaian 

perkara 

b.    Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
- Perdata 

Permohonan 
100% 100% 100% 

- Perdata Gugatan 100% 100% 100% 

- Perdata Eksekusi 40% 8,3% 20,75% 

- Pidana Biasa 100% 100% 100% 

- Pidana Khusus 100% 100% 100% 

- Pidana Singkat 100% 100% 100% 

- Pidana Cepat 
Tipiring 

100% 100% 100% 

      
 

  - Pidana 
Cepat Tilang 

100% 100% 100% 

c. Persentase perkarayang diselesaikan: 

- Perdata 
Permohona

 

96% 91,3% 95,10% 

- Perdata Gugatan 80% 71,1% 88,87% 

- Perdata Eksekusi 60% 15,9% 26,5% 

- Pidana Biasa 95% 82,78% 87,1% 

- Pidana Khusus 95% 100% 105,2% 

- Pidana Singkat 98% 100% 102,04% 

- Pidana 
Cepat 
Tipiring 

100% 100% 100% 

- Pidana 
Cepat Tilang 

100% 100% 100% 
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d.   Persentase perkara 
yang diselesaikan 
dalam jangka 
waktu maksimal  6 
Bulan 

98% 88,88% 90,69% 

e.   Persentase perkara 
yang diselesaikan 
dalam jangka 
waktu lebih dari 6 
bulan 

2% 12,5% 16% 

f. Persentase Minutasi 
Perkara yang 
Berkekuatan 
Hukum Tetap 

90% 99,94% 111,04% 

2 Peningkatan 

aksepbilitas 

putusan 

Hakim 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 

- Banding 90% 98,19% 109,1% 

- Kasasi 96% 99,5% 103,64% 

- Peninjauan 
Kembali (PK) 

98% 100% 102,04% 

- Grasi 98% 100% 102,04% 

Verzet terhadap 

putusan verstek 
98% 100% 102,04% 

3 Peningkatan 

efektivitas 

a.Persentase berkas 
yang diajukan 
banding, kasasi, 
PK, 

100% 100% 100% 

 

 
 

 pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

grasi, dan verzet 
terhadap putusan 
verstek yang 
disampaikan secara 
lengkap 

   

b.Persentase berkas 
yang diregister dan 
siap didistribusikan 
ke Majelis 

100% 100% 100% 
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c. Persentase 
penyampaian 
pemberitahuan relaas 
putusan kepada para 
pihak sesuai tempat 
tinggal dan tepat 
waktu 

100% 100% 100% 

d.Persentase penyitaan 
tepat waktu dan 
tempat/ obyek 
penyitaan 

100% 100% 100% 

e.  Rasio Majelis Hakim 
terhadap perkara 

1 : 180 1 : 2018 86,5% 

f. Persentase 
responden yang puas 
terhadap proses 
peradilan 

80% 80% 100% 

4 Peningkatan 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap peradilan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara 
yang dapat 
diselesaikan dengan 
cara zittingplaats 

100% 100% 100% 

5 Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase 
permohonan 
eksekusi atas 
putusan perkara 
perdata yang 
berkekuatan 
Hukum   tetap   yang 

ditindaklanjuti 

60% 15,9% 26,5% 
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Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Cilacap 

Tahun 2015 
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1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainya 

Pada Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Negeri Cilacap memperoleh dua 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA 01 dari Badan Urusan 

Administrasi (Kesekretariatan) dengan Nomor DIPA-005.01.2.098015/2015tanggal 

14 November 2014 sejumlah Rp 5.772.508.000,00 dan DIPA 03 dari Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum (Kepaniteraan/ Perkara) dengan Nomor DIPA- 

005.03.2.099124/2015tanggal 14 November 2014 sejumlah Rp 114.400.000,00. 

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Dari DIPA 01 dan Dipa 

03 dapat dijabarkan pelaksanaanya sebagai berikut : 

 

DIPA 01 

 
Dari pagu Rp 5.772.508.000,00dialokasikan untuk belanja pegawai sejumlah Rp 

4.884.771.000,00, belanja barang sejumlah Rp 548.737.000,00 dan belanja modal 

sejumlah Rp 339.000.000,00. Sampai dengan 15 Desember 2015, belanja pegawai 

yang terserap sejumlah Rp 4.860.260.408,00 (99,50%) dengan perincian sebagai 

berikut: 

Uraian Jumlah 

Belanja Gaji Pokok PNS 2.126.547.480 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.905 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 174.166.428 

Belanja Tunj. Anak PNS 57.174.466 

Belanja Tunj. Struktural PNS 26.130.000 

Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.742.905.000 

Belanja Tunj. PPh PNS 251.428.329 

B. Akuntabilitas Keuangan 
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Belanja Tunj. Beras PNS 126.288.800 

Belanja Uang Makan PNS 333.983.000 

Belanja Tunjangan Umum PNS 21.585.000 

Total Belanja Brutto 4.860.260.408 

Pengembalian Belanja 380.854 

Total Belanja Netto 4.859.879.554 

 
 

belanja barang, sampai dengan 15 Desember 2015 sudah terserap 

sejumlah Rp484.368.268,00 (88,27%) dengan perincian sebagai berikut: 

 
 

Uraian Jumlah 

Belanja Barang Operasional 266.724.937 

Belanja Jasa 0 

Belanja Pemeliharaan 170.788.331 

Belanja Perjalanan Dinas 46.855.000 

Total Belanja Brutto 484.368.268 

Pengembalian Belanja 0 

Total Belanja Netto 484.368.268 

 
 

Sedangkan   untuk   belanja   modal  sampai   dengan15   Desember   2015   

sudah terserap sejumlah Rp 337.537.500 (99,57%) dengan perincian sebagai berikut : 

- Biaya modal jaringan Rp 28.930.000,00 

- Biaya modal peralatan dan mesin Rp 308.607.500,00 

- Pengembalian belanja 0 

- Total Belanja Netto Rp 337.537.500,00 

Secara umum, penyerapan DIPA 01 berjalan dengan baik. Meskipun begitu, 

untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, Pengadilan Negeri Cilacap melakukan 

beberapa kali revisi (terakhir sampai dengan revisi ke-7) dengan melakukan 
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pergeseran rincian anggaran dari akun kegiatan yang penyerapannya rendah 

dialihkan ke akun kegiatan yang membutuhkan anggaran yang lebih besar. Selain 

itu, Pengadilan Negeri Cilacap pernah melakukan pengajuan revisi untuk 

penambahan pagu minus belanja pegawai dan telah disetujui. 

 

DIPA 03 
 

Dari pagu Rp 114.400.000,00, kesemuanya dialokasikan untuk belanja barang 

yang secara garis besar digunakan untuk penyelesaian administrasi perkara (yang 

sederhana dan tepat waktu), penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan, dan 

pelaksanaan pembebasan biaya perkara perdata. Sampai dengan 15 Desember 

2015, belanja barang yang terserap sejumlah Rp 95.515.000,00 (96,38%) dengan 

perincian sebagai berikut: 

 

 

 
Belanja Barang Operasional 35.515.000 

 

 
Belanja Pemeliharaan 0 

 

 
 

Total Belanja Brutto 95.515.000 

Pengembalian Belanja 0 

Total Belanja Netto 95.515.000 

 

Secara umum, penyerapan DIPA 03 berjalan dengan baik. Meskipun begitu, 

untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, Pengadilan Negeri Cilacap melakukan 

beberapa kali revisi (terakhir sampai dengan revisi ke-5) dengan melakukan 

pergeseran rincian anggaran dari akun kegiatan yang penyerapannya rendah 

dialihkan ke akun kegiatan yang membutuhkan anggaran yang lebih besar. 

Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000 

Belanja Jasa 0 

Uraian Jumlah 
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2. Persentase Penyusunan RKA-KL Terhadap Rencana Kerja. 

Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran secara efisien dan efektif, 

Pengadilan Negeri Cilacap telah menyusun rencana kerja yang dituangkan ke dalam 

RKA-KL Tahun 2015, sehingga target kinerja untuk penyusunan RKA-KL yang 

ditetapkan tersebut dapat memenuhi target 100% 

 

3. Biaya Operasional Kegiatan Kantor 

Biaya operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015. 

a. Anggaran Rutin 

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2015 untuk 

Pengadilan Negeri Cilacap; 

2) Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2015 

untuk Pengadilan Negeri Cilacap; 

3) Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, 

efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman  pada  Rencana Fisik Tahunan 

dan  Triwulan yaitu : 

a) Membuat daftar gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Cilacap; 

b) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Sukabumi 

untuk gaji induk, kekuarangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-

honor, penggantian uang persediaan serta belanja modal; 

c) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA. 
 

b. Pelaporan Keuangan 

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah sebagai 
berikut: 

1) Membuat Laporan Realisasi Anggaran Rutin Pengadilan Negeri Cilacapsetiap 

bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap dan Pengadilan Tinggi Semarang; 

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

dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Cilacap 
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kepada Kantor Pelayanan Pajak Cilacap. 
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BAB IV 

 PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2015 

merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan      sekaligus      sebagai      alat      ukur      dalam 

menjalankan  tugas  dan  fungsi  melaksanakan  amanah  yang  

diberikan  berdasarkan peraturan yang  berlaku. 

Secara umum, hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Cilacap 

Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang 

ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan 

menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. 

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam 

pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Cilacap pada tahun 2015 

diuraikan  sebagai berikut: 
 
 

 
 

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang 

ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang 

terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari 

telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh 

suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan 

pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Cilacap pada tahun  2015 

adalah: 

● Penyelenggaraan tugas  dan fungsi,  baik teknis maupun  
administrasi telah berhasil dengan baik 

A. Keberhasilan 
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● Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah 

berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum 

mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat 

diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi 

target. 

● Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri 
Cilacap tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik 
dan telah mencapai target. 

● Penyerapan anggaran, baik DIPA 01 maupun DIPA 03, telah  

berjalan  dengan baik dan lancar. Hal ini terbukti pada 

penyerapan anggaran DIPA 01 sebesar 99,50% dan DIPA 03 

sebesar 96,38%. 

 
 

 
 

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan 

yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar 

apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan 

keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di 

Pengadilan Negeri Cilacap adalah  sebagai berikut: 

a. Sudah dilaksanakannya survei mengenai tingkat kepuasan 

responden terhadap proses peradilan di Pengadilan Negeri 

Cilacap, melalui Sampling responden yang puas terhadap proses 

peradilan baik dari external maupun internel sebesar 80% dapat 

tercapai. Namun masih perlu dilaksanakan uji kepuasan 

responden melalui setiap pihak yang berkunjung di Pengadilan 

Negeri Cilacap 

b. Penerapan Aplikasi Case Tracking System (CTS) atau Sistem  

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang salah satunya 

B. Kendala atau Hambatan 
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menyediakan fasilitas publikasi putusan melalui website juga 

belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut perlu ditingkatkan 

adanya kesadaran/ kewajiban dari bagi para user (pengguna) 

CTS / SIPP terhadap penerapan aplikasi CTS / SIPP  dalam 

proses pengelolaan penyelesaian perkara. 

c. Perlunya pengembangan aplikasi CTS / SIPP sehingga bisa 

memenuhi kelengkapan pemrosesan perkara sampai dengan selesai 

dan Berkekuatan Hukum Tetap, dilengkapi dengan softcopy 

putusan untuk keperluan upaya hukum dan direktori putusan 

 
 

 
 

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu 

dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau 

kendala tersebut.  Saran  untuk  mengatasi kendala atau hambatan 

seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan survei mengenai tingkat kepuasan responden 

terhadap proses peradilan di Pengadilan Negeri Cilacap 

sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat 

terhadap peradilan (accsess to  justice). 

2. Menerapkan secara maksimal Aplikasi Case  Tracking  

System  (CTS)  atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP)  yang  salah  satunya menyediakan fasilitas publikasi 

putusan melalui website sehingga sasaran aksesibilitas 

masyarakat  terhadap  peradilan melalui indikator proses 

penyelesaian perkara yang dipublikasikan dapat terpenuhi. 

3. Melakukan penyempurnaan aplikasi CTS / SIPP karena 

pada saat ini untuk perkara Pra Peradilan maupun 

eksekusi beserta buku keuangan eksekusi dalam aplikasi 

CTS / SIPP belum tersedia. 

C.   LANGKAH KONGKRIT DALAM MENGHADAPI KENDALA 
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