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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat
rahmat dan karunia-Nya Pengadilan Militer Utama dapat menyusun Laporan Kinerja
Pengadilan Militer Utama, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tahun 2015-2019.
Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah,
Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah, dan 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 lnstansi Pemerintah, serta Rencana
Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2015-2019.
Selama tahun 2017 Pengadilan Militer Utama telah" melaksanakan berbagai
program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Pengadilan Militer
Utama Tahun 2017 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer
Utama Tahun 2017 yang terdiri dari 9 lndikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan
Kinerja Pengadilan Militer Utama ini akan dijabarkan perbandingan a'ntara realisasi
pencapaian indicator kinerja tahun- 2017 dengan tahun 2016, serta beberapa kinerja
lainnya yang telah dicapai oleh Pengadilan Milite, Utama.
Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan
aparatur Pengadilan Militer Utama senantiasa berupaya untuk mengatasi segala
tantangan dan hambatan, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai
dengan harapan.
Kami sadar bahwa dalam pelaporan kinerja ini masih terdapat kekurangan dan
keakurasian baik metode penyampaian maupun akurasi kevalidan data, sehingga
kemungkinan besar belum seperti apa yang diharapkan oleh Pimpinan Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Dengan berbagai kendala dan keterbatasan, laporan ini
kami sampaikan sebagai bahan acuan dan gambaran global dari Pengadilan Militer
Uta ma.
Untuk itu

kami mengharapkan dukungan

dari

semua pihak,

baik dari

stakeholders dan satuan kerja lainnya dalam lingkungan Pengadilan Militer Utama

berserta jajarannya. Kepada semua pihak yang telah memberikan rnasukan dan

sumbangan pemikiran sehingga dokumen Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama
dapat tersusun disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.
Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat tnemenuhi harapan sebagai
pertanggungjawaban kami kepada masyarakat alas mandat yang diemban dan kinerja
yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi
Pengadilan Militer Utama.
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A.

Latar Belakang.
Pengadilan Militer Utama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai
bagian

dari

peradilan

militer,

Pengadilan

Militer

Utama

secara

hirarkhi
•
organisatoris dan adr'ninistratif berada di bawah Dirjen Sadan Peradilan Militer dan

TUN Mahkamah Agung RI. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
Pengadilan Milite, Utama selaku kawal depan tvoor-oosti Mahkamah Agung RI
yang membawahi 4 (empat) Pengadilan Milite, (tingkat pertama) di wilayah hukum
Negara Republik Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan
yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu
memberikan pelayanan yang prirna sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan,
sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Salah satu pilar dalam mewujudkan good governance adalah akuntabilitas
instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP). Pengadilan Militer Militer Utama wajib
menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) dalam menerapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu alas Laporan Kinerja lnstansi
Pemerintah. Penyusunan LKjlP Pengadilan Militer Utama tahun 2017 disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban

dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi selama tahun 2017, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, serta
sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Militer Utama pada masa
yang akan datang.
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B.

Tugas Pokok dan Fungsi.
1.

Tugas Pokok.
Tugas pokok Pengadilan Militer Utama diatur dalam Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite, menyatakan
sebagai berikut:
a.

Diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Milite, menyatakan sebagai berikut:
(1)

Pengadilan Militer Utama memutuskan pada tingkat pertama
.dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili;
(a)

antar

Pengadilan

Milite,

berkedudukan

yang

di

daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
(b)

antar Pengadilan Militer Tinggi; dan

(c)

antara

Pengadilan

Militer

Tinggi

dan

Pengadilan

Militer.
(2)

Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
(a)

apabila 2 (dua) pengadilan ·atau lebih menyatakan
dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;

(b)

apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan
dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

(3)

Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat

antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan
atau tidaknya

suatu

perkara

kepada

Pengadilan

dalam

lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum.

2.

Fungsi.
Pengadilan Milite, Utama di bidang fungsi teknis yustisial bertugas

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan
berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam
Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 20102035.
Sesuai

Undang-Undang

Nomor 31

Tahun

1997 dan

Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
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Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan fungsi Pengadilan

'

Militer Utama sebagai berikut:
1)

Memberikan pelayanan teknis yustisial.

2)

Menerikan pelayanan di bidang administrasi perkara, administrasi
peradilan dan administrasi umum.

3)

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
Hukum Pidana dan Peradilan Militer pada instansi pemerintah di
daerah hukumnya apabila diminta.

4)

Melakukan pengawasan alas pelaksanaan tugas dan perilaku
Hakim, Panitera dan Sekretaris di wilayah hukumnya.

5)

Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan militer di
tingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan
dengan independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi
dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (Blue Print)
Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
susunan organisasi Pengadilan Militer Utama dibagi menjadi 2 (dua) bagian
yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan Militer
Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan
Militer Tinggi. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama adalah aparatur tata
usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan

bertanggung

jawab

kepada

Ketua

Pengadilan · Militer

Tinggi.

Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di

bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan
Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer
Uta ma.
Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan
Militer Utama secara garis besar menyusun langkah-langkah yang terdiri alas
beberapa tahapan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut :
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1.

Tahap perencanaan yaitu program dan ke"1iatan mengumpulkan semua

data-data

yang

diperlukan

guna

mengidentifikasikan

permasalahan,

menganalisa permasalahan yang dihadapi dan merumuskan masalah.
2.

Tahap persiapan yaitu program dan kegiatan merumuskan cara

bertindak atau alternatif kebijaksanaan dan menetapkan arah kebijaksanaan
yang akan diambil.
3.

Tahap pelak�anan dan pengakhiran dalamsasaran dan anggaran yaitu

proqram dan kegiatan mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke
dalam sasaran dan anggaran, menetapkan penjabaran sasaran dan anggran,
menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan program dan
kegiatan tersebut dapat diimplemntasikan melalui 5 (lima) strategi yaitu :
a.

Strategi stabilitas.
1)

Strategi

stabilitas

bertujuan

untuk

menunjukkan

dan

mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Militer Utama,
serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat dimasa
lalu.
2)

Meningkatkan bahwa segala daya can dana diarahkan pada

peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Militer
Utama pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang
diharapkan.
b.

Strategi pembangunan.
Strategi ini berorientasai untuk menambah kegiatan dan skala

prioritas

bagi

kegiatan

operasional

Pengadilan · Militer

Utama

berdasarkan Perma Namer 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mengalami
perubahan signifikan, sehingga diperlukan segala fasilitas yang kurang
dengan

mengusulkan

penambahan

anggaran

modal

untuk

pembangunan rehabilitasi gedung kantor Pengadilan Militer Utama
dalam DIPA tahun 2017 secara berkesinambungan.
c.

Strategi efesiensi dan efektif.
Strategi ini berorientasi kepada skala prioritas dengan memilih

kebutuhan

yang

paling

mendesak

dan

mendasar

yang

harus

didahulukan sertab pengurangan skala prioritas opersional Pengadilan
Militer Utama yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.
d.

Strategi pelayanan publik.
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Pembinaan pelayanan informasi dari. Mahkamah Agung terhadap

'

badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Militer Utama,
merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah
terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Kebijakan pembinaan
dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
dan

Surat

Keputusan

144/KMA/SK/1/2011

Ketua

tentang

Mahkamah
Pedoman

Agung

pelayanan

RI

Nomor

1-

informasi

di

pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketuan Mahkamah Agung RI
bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/1/2009 tentang •Pedoman
pelaksanaan pelayanan informasi pada Mahkamah Agung RI tersebut.
Subtansi kebijakan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
tersebut telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa

yang

boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan
informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata

cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi dan tata cara
pelaporan.
e.

Strategi kombinasi.
Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di alas.

Dengan tetap memperiotaskan program mana yang harus didahulukan
karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip
proposionalitas. Dari rencana strategis di atas kunci keberhasilan

pembangunan yang dirumuskan melalui rencana strategis Pengadilan
Militer Utamakedepan dapat dirumuskan dalam 4 (empat) aspek yaitu :
1)

Sumber daya manusia mencakup :
a)

Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

b)

Penataan kembali sistem pembinan kalier pegawai

menurut alur karier yang ada.

c)

Penggunaan

teknologi

informasi

dalam

sistem

pelaporan dan administrasi.
2)

Sarana dan prasarana mencakup :
a)

Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

yang nyata.
b)

Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku,

sarana dan prasarana berikut sistem pelayanan melalui
sistem aplikasi.
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c)

Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai

dengan rencana kebutuhan fisik P.engadilan Militer Utama.
<

3)

Ketatalaksanaan mencakup:
Melaksanakan

a)

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku secara optimal.
Melaksanakan program Pengadilan Militer Utama yang

b)

telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan
Undanq-undanq, Peraturan Pemerintah, SEMA, Juklak dan
Juknis yang ada.
4)

Hukum materiil mencakup :
Penelaahan

dan

inventarisasi

materi

• hukum,

memesyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan
dialog

terhadap

masyarakat militer khusunya

para

pencari

keadilan.

C.

Struktur Organisasi Pengadilan Milite, Utama.

1.

Struktur Organisasi
Pengadilan Milrter Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial
maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung
'

telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Dengan
ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahu� 2017 tentang
Perubahan Alas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan,

yang

dijadikan

sebagai

acuan

kerangka

kinerja

aparatur

Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan
tujuan strategis Pengadilan Militer Utama.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan untuk Pengadilan
Militer Utama sebagai berikut:
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Di samping Organisasi struktural,

Dilmilti II Jakarta memiliki

Organisasi Fungsional yaitu Panitera, Kelompok Hakim Militer Utama
(Pokkimiltama) dan Majelis Hakim.

1)

Majelis Hakim
Hakim

Majelis

dalam

susunan

fungsional

organisasi

Pengadilan Militer Utama memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa
dan memutus setiap perkara pidana dan gugatan Tata Usaha Militer
yang diajukan kepadanya
M�nurut dan berdasarkan peraturan undang-undang yang
berlaku. Susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmiltama dan
dalam

melaksanakan

peradilan

kekuasaan

bebas.

yang

kehakiman

menganut asas
pelaksanaan

Pertanggungjawaban

kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2)

Pokkimilti
Kelompok Hakim

Militer Utama (Pokkimmiltama) adalah

susunan Hakim Militer Utama di Pengadilan Militer Utama yang

memiliki

dan

tugas

kewajiban

baik

Hakim

maupun

dalam

memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan
'

fungsi teknis Hakim Militer.
2.

Wilayah Hukum
Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan

dan

Peradilan,

Kepaniteraan

Kesekretariatan

Tata

maka

Kerja
dengan

sendirinya struktur organisasi Pengadilan Militer Utama dengan
wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia yang membawahi
3 (tiga) Pengadilan Tinggi, 13 (tiga belas) Pengadilan Militer Tipe A
dan 6 (enam) Pengadilan Tipe B sebagai unsur pelaksana, tidak
lagi

mengacu

pada

Keputusan

Panglima

ABRI

Nomo

Kep/01/P/1/1984 tanggal 20 Januari 1984.
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Potensi Permasalahan

Potensi
1.

Penyelesaian
Perkara

1

.

2

2.

Manajemen

1

penanganan
perkara

2

3

4

Permasalahan

SE MA RI No. 2 Tahun
2014 tentang
Penyelesaian perkara
di Pengadilan Tk.
Pertama dan Tk.
Banding pada 4
Lingkungan Peradilan
SOP Penyelesaian
perkara Pengadilan
Militer Utama
Pemanfaatan Teknologi
lnformasi melalui
Sistem lnformasi
Penelusuran Perkara
(SIPP) untuk
mendukung proses
percepatan
penyelesaian perkara

1

Pemanfaatan teknologi
informasi
Berlangsungnya
pembangunan
pengembangan SIPP
Aplikasi Komdanas
dengan Konten
Direktori Putusan
Regulasi MA RI yang

1

mendukung

pelaksanaan SIPP
2
3.

Penerimaan

Dalam rangka

masyarakat
terhadap putusan

meningkatkan
kompetensi SOM yang
tersedia, MA RI telah
melaksanakan Diklat
Hakim dan Panitera.

Masih ada
penyelesaian
perkara untuk Tk.
Pertama lebih dari 5
bulan, khususnya
penyelesaian
perkara Desersi Di
Masa Darpai yang
Terdakwanya tidak
ditemukan, hal ini
diatur dalam Pasal
143 UU RI No. 31
Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer
untuk penyelesaian
perkara lnabsensia
dapat diselesaikan
secepat-cepatnya 6
bu Ian.
SIPP yang selama
ini dipakai oleh
Peradilan Militer
dalam hal pelayanan
publik untuk
mengakses
perjalanan perkara
masih belum update
atau masih dalam
proses, untuk
Pengadilan Militer
Tingkat Banding
Kurangnya SOM
vano memadai
Masih terdapat para
pencari keadilan
yang belum merasa
mendapatkan
keadilan dalam
berperkara,
sehingga memicu
para pihak untuk
melakukan upaya
hukum.

LKjlP PENGADILAN MILITER UTAMA 2017

I

9

Potensi Permasalahan

4.

Akses
terhadap
Pengadilan

1

2

.
.

5.

SOM

1
2

Adanya program
penyelesaian perkara
dengan cara sidang
keliling.
Pemanfaatan atau
tersedianya teknologi
informasi dalam
mengakses informasi
pengadilan melalui
sarana meja informasi
sesuai SK Ketua MA RI
No. 144/KMNSK/1/2011
tentang Pedoman
Pelayanan lnformasi
Penaadilan.
Pelatihan bagi tenaga
teknis peradilan
Oilaksanakannya
sistem kompetensi
dalam rangka promosi
jabatan melalui fit and
propertest

1

2

1

2

.

3
6

Fungsi
Pengawasan

1

2

3

Pengadilan Milite,
Utama sebagai kawal
depan (Voor post) MA
RI dalam hal menindak
lanjuti pengaduan atau
laporan dari daerah
atau Peradilan di
jajarannya.
Peraturan Bersama
Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial No.
02/PB/MNIX/2012,
02/PB/P. KY /09/2012
tentang Panduan
Penegakan Kade Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim.
Keputusan KMA RI No.
076/KMNSKNl/2009
tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Penanganan
Pengaduan di
Lingkungan Lembaga
Peradilan.

1
2

3

Terbatasnya anggaran
yang tersedia untuk
penyelesaian perkara
dengan program
sidang keliling,
mengingat secara
geografis letak atau
wilayah hukum
Pengadilan Milite,
Uta ma.
Masih terbatasnya
sarana informasi yang
disediakan, sehingga
belum menjamin
transparansi di
pengadilan.
Masih kurangnya
pemahaman terhadap
kebijakan teknis dan
non teknis peradilan
Pola karier yang belum
berdasarkan
kompetensi
Beban kerja yang
belum merata.
Terbatasnya SOM
Pengawasan.
Masih kurangnya
•
pemahaman para
pencari keadilan
tentang mekanisme
pengaduan.
Belum adanya regulasi
jaminan terhadap
kerahasiaan identitas,
perlindungan bagi
pelapor pengaduan.

•
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D.

Kondisi Lingkungan Strategis.

'

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
tugas organisasi Pengadilan Milite, Utama pada TA 2017 adalah sebagai
berikut:
1.

Kekuatan (Strength).
Kekuatan Pengadilan Militer Utama mencakup hal-hal yang

.

memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan
sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, seperti:
a.

Eksistensi Pengadilan Milite, Utama sebagai satah satu

pelaksana

kekuasaan

kehakiman

atau

yudiciaf

dan

power

merupakan kawal depan (voopost)di wilayah hukum Pengadilan
Milite, Utama.
b.

Pengadilan

Milite,

Utama

merupakan

unsur

penegak

hukumyang memiliki hubungan dengan instansi penegak hukum
terkait lainnya.
c.

Mengajukan

saran

dan

pertimtiangan

dalam

rangka

mengambil keputusan pimpinan alas terkait dengan permasalahan
promosi dan mutasi bagi personel Pengadilan Militer Utama sendiri
dan Pengadilan Militer di jajarannya.
d.

Adanya undang - undang yang rnenqatur' kedudukan,

kekuasaan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pengadilan
Milite, Utama.
e.

Pengadilan Militer Utama selaku Pengadilan Tingkat Banding

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Militer dalam lingkungan
sendiri dan Pengadilan Militer seluruh Indonesia.

2.

Kelemahan (Weakness).
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Milite, Utama
dirinci dalam beberapa aspek:
a.

Aspek Proses Peradilan.
1)

Putusan

Pengadilan

Militer

Utama

belum

dapat

diunduhldiakses cepat oleh masyarakat, sebelum putusan
tersebut berkekuatan hukum tetap.

•
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2)

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
'·

kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum
Pengadilan Milite, Utama.
3)

Putusan

Pengadilan

Milite,

Utama

sudah

dapat

diunduh/diakses oleh masyarakat melalui website, namun
sistem aplikasinya belum maksimal, karena terkendala sistem
program/aplikasi dan ketersediaan personel yang profesional
di bidang IT.
4)

Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur

ti�gkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di. wilayah
hukum Pengadilan Milite, Utama misalkan sudah disediakan
meja pengaduan dan kotak pengaduan, akan tetapi sampai
dengan sekarang masyarakat pencari keadilan belum ada
yang menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia
sebagaimana mestinya.

b.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradil�n.
1) Pengadilan Militer Utama belum mempunyai kewenangan
untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.

2)

Rekrutmen personil TNI dan PNS yang diterima belum

sesuai

dengan

kapasitas dan

kemampuan

diharapkan oleh Pengadilan Militer Utama.
c.

kerja

yang

•

Aspek Pengawasan dan Pembinaan .
1)

Sud ah terlaksananya evaluasi penilaian kinerja terhadap

jajaran Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer
Utama, akan tetapi belum secara optimal karena terkendala
banyaknya perkara yang terdapat di wilayah Pengadilan Militer
Utama dan terbatasnya Majelis Hakim.
2)

Sudah memiliki sistem pengaduan publik maupun prajurit

pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi, namun
sampai dengan saat ini belum ada prajurit pencari keadilan
yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang tersedia.
d.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
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Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi
informasi melalui Program SIPP serta administrasi perkara
Militer, namun aplikasinya belum maksimal dan masih dalam

proses penyempurnaan.
e.

Aspek Sarana dan Prasarana.
Sebagian

sarana

dan

prasarana yang

sudah tidak

memedai lagi dikarenakan kerusakan dan peralatan sudah
lama dipakai yaitu sudah lebih dari 5 tahun pemakaiannya,
bahkan ada yang melebihi 10 tahun pemakaiannya. Anggaran
ya'ng diterima Pengadilan Militer Utama dari pusai belum
sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

3.

Peluang (Opportunities).
Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer Utama untuk
melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
a.

Aspek Proses Peradilan.
1)

Adanya

website

Pengadilan

Mi liter

Utama

yang

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses
perkara;
2)

Adanya aplikasi proses penyelesaian perkara, yaitu Sistem

lnformasi

Penelusuran

Perkara.

Sehingga

proses

penyelesaian perkara dapat dipercepat dan dimonitoring
langsung setiap hari oleh satuan kera ats yaitu Ditjen
Badilmiltun;
3)

Adanya

konten

Direktori

Putusan

pada

Website

Mahkamah Agung untuk menampilkan putusan Pengadilan
sehingga

masyarakat

dapat

langsung

membaca

dan

mengetahui isi putusan;
4)

Adanya siding di luar Gedung Pengadilan. Masyarakat

yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari
gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam
mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan
sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan
ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala
tersebut,

Mahkamah

Agung

dari

tahun

ke

•

tahun
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menggalakkan program Sidang di,Luar Gedung Pengadilan.
Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh
keadilan.
b.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
1)

kinerja

Adanya tunjangan

atau

remunerasi

sebagai

motivasi dalam peningkatan kinerja.
2)

�danya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang

dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia.

c.

'

Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara
berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan
Militer jajaran Pengadilan Milite, Utama dengan penunjukan
Hakim Pengawas.

d.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
Melalui koordinasi dan konsulidasi antar Pengadilan Militer di
jajaran wilayah hukum Pengadilan Mililer Utama.

e.

Aspek Sarana dan Prasarana.

1)

Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan

Milite, Utama berupa internet, website dan aplikasi-aplikasi
lainnya;

2)

Meja lnformasi merupakan garda depan dalam pelayanan

.

di setiap pengadilan. Keberadaan Meja lnformasi dan Meja
Pengaduan memberikan kontribusi penting dalam pemberian
pelayanan publik yang prima bagi para pencari keadilan. Meja
lnformasi

berfungsi

sebagai

sarana

pelayanan

bagi

masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan
dengan pengadilan, baik tentang prosedur berperkara maupun
pelayanan

Pengaduan

inforrnasi

digunakan

umum

untuk

lainnya.

Sedangkan

menampung

Meja

pengaduan

masyarakat alas pelayanan yang diberikan pihak pengadilan.

4.

Tantangan yang dihadapi (Threats) .
Tantangan-tantangan di Pengadilan Militer Utama yang akan
dihadapi dan upaya untuk tetap dapat melakukan perbaikan ke arah
yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, sebagai betikut :
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a.

Aspek Proses Peradilan.
1)

Bel um

tersedianya

suatu

alat

pengukur

kepuasan

masyarakat pencari keadilan.
2)

Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk
mengakses segala informasi peradilan rnelalui fasilitas

teknologi informasi.
b.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Pembinaan karier belum maksimal karena masih mengacu

pada struktur organisasi yang lama.
C.

•

Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Belum

adanya

sistem

reward

dan

punishment

untuk

mengontrol kinerja aparatur Peradilan Militer.
d.

Aspek Sarana dan Prasarana.
Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan

sarana

dan

prasarana

belum

sesuai

dengan

rencana

kebutuhan.

E.

Sistematika Penyajian.
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Militer Utama

Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABIPENDAHULUAN

.

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan
Militer Utama dan tentang LKjlP, yang meliputi : Latar Belakang, Tugas
pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi pada Pengadilan Militer Utama,
Kondisi lingkungan strategis, dan Sistematika Penyajian.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Menguraikan

perencanaan

dan

penetapan

kinerja

Pengadilan

Milite, Utama antara lain :
a.

b.

Renstra Tahun 2015-2019 (Reviu)
1)

Visi, Misi dan Motto;

2)

Tujuan dan Sasaran Strategis;

3)

Arah Kebijakan dan Kebijakan Pengadilan Militer Utama;

4)

Program dan lndikator Program.

Penetapan Kinerja Tahun 2017.
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BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan tentang Perbandingan Pengukuran Kinerja dari TA
2016 sarnpai dengan TA 2017 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun
2017.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.
BAB V LAMPIRAN
Lampiran, yang terdiri dari :
1.

Struktur Organisasi

2.

•
Perjanjian Kinerja dan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2017

3.

Rencana Kinerja Tahun 2017

4.

Matriks Kinerja dan Pendanaan 2015-2019

5.

Surat Perintah Penyusunan SAKIP TA 2017
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A.

Perencanaan.
1. � Visi, Misi dan Motto.
Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan
•
dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas

dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan:
a.

Visi. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa

depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan
Saluan Kerja Pengadilan Militer Utama yang mempunyai visi
sebagai berikut : "Terwujudnya Pengadilan Militer Utama Yang
Agung".

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :
Menjalankan

kekuasaan

kehakiman

merdeka

yang

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
keadilan

melalui

kekuasaan

kehakiman

yang

untuk

hukum

dan

merdeka

dan

penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi
kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu
perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila

dan

Undang-Undang

Indonesia Tahun 1945,

dengan

Dasar

Negara Republik

didasari keagungan, keluhuran

dan kemuliaan institusi,

b.

Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan sesuai visi, yang untuk mencapai misi tersebut,

Pengadilan Militer Utama menetapkan misi yang menggambarkan
hal yang harus dilaksanakan. Untuk mencapai visi tersebut,
ditetapkan misi Pengadilan Militer Utama, yaitu :
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1)

Menjaga kemandirian Penqadilan Mi liter Uta ma sebagai
Sadan Peradilan.

2)

Memberikan

pelayanan

hukum

yang

berkeadilan

kepada pencari keadilan.
3)

Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesional
baik Hakim, Panitera maupun Pegawai di lingkungan
Pengadilan Militer Utama.

4)

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan
Militer Utama.

Motto adalahsuatu ungkapan atau pernyataan yang bersifat
positif dan mampu membangun semangat dan biasanya juga
dijadikan prinsip atau pegangan kinerja bagi organisasi. Motto
Pengadilan Militer Utama adalah "TERBAIK" singkatan dari
Tanggap, Energik, Rasional, Bijaksana, Adil, lnsiatif dan Konsisten.
2.

Tujuan dan Sasaran Strategis.

a.

Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang
hendak dicapai Pengadilan Militer Utama adalah :
1)

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel.

2)

Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3)

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan.

4)

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari
keadilan.

b.

Sasaran Strategis. Sasaran strategis 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. 7 (tujuh) Sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Militer Utama pada tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
LKjlP PENGADILAN MILITER UTAMA 2017

I 18

'

1.

Terwujudnya proses peradllan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3.

Meningkatkan percepatan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

4.

Peningkatan
. menjangkau

pelayanan
seluruh

peradilan

lapisan

dan

mampu

masyarakat

pencari

keadilan.

5.

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan
•

(acces to justice).

3.

6.

Meningkatkan pengawasan kinerja peradilan.

7.

Peningkatan sarana dan prasarana.

Arah Kebijakan dan Kebijakan Pengadilan Militer Utama.
Selaras

dengan

arah

kebijakan

pembangunan

nasional

khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur,
serta mengacu dan memedomani arah 'kebijakan dan strategi
Mahkamah Agung RI, maka untuk

mewujudkan visi dan misi,

tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer
Utama menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :
a.

Peningkatan kinerja.

.

Peningkatan 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 :
1)

Sistem karier dan penempatan posisi jabatan merupakan
perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai
dengan kompetensi.

2)

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini dilakukan
untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum
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yang

akuntabel,

dan

memenuhi

c

masyarakat.
3)

rasa

keadilan

Menguasai Standard Operating Procedure (SOP) sesuai
bidangnya.

4)

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

5)

Sistem

pemberian

reward dan punishment kepada

personel.
6)

Meningkatkan

sistem

teknologi

informasi

untuk

mendukung pelaksanaan kinerja.
b.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1)

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang
mengatur

dengan

jelas

hak

dan

kewajiban

penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2)

Meningkatkan

sistem

dan

mekanisme

penanganan

pengaduan.
3)

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi
untuk pelayanan publik.

4.

lndikator Kinerja Utama
Pengadilan Militer Utama menetapkan lndikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja
utama Pengadilan Milite, Utama sesuai dengan tugas fungsi serta
mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat
indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan
proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU
perlu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Militer Utama sebagai dasar
penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. IKU Pengadilan Militer
Utama seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini sebagai
berikut:

LKjlP PENGADILAN MILITER UTAMA 2017

I

20

T a b e 11 n dik
I a t or kimen a Uta ma p en a dlla
I n MTt
1 1 er Uta ma
KINERJA
UTAMA

NO

INOIKATOR KINERJA

PENJELASAN
Jumlah �rkar!; �ang dlselesaikan tahun

berialanX 100%
Jumlah perkara yang ada

.
.

c. Persentanse perkara
pidana tingkat
banding yang
diselesaikan tepat
waktu.

Catalan:
Jumlah perbra pldana yang dlselesaikan
dengan perkara pidana yang harus drselesikan
(sisa awal tahun dan perkara pidana yang

.

.
.
.

d. Persentase
penurunan sisa
perkara

2.

3.

5.

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a.

Peningkatan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

a.

Persentanse
salinan putusan
yang dikirim ke
Oditur Militer dan
Terdakwa I
Pengadilan pengaju
tepat waktu
Persentanse
perkara yang
dtselesaikan di luar
Gedung Pengadilan

masuk)
Jumlah perk.era pidana yang ada • jumlah

perxara piclana yang ditemla tahun berjalan
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
Penyelesaian perkara pidana tepat waktu ::
pert.are piclana yang diselesaikan tahun berjalan
Pengadilan Milrter Utama merfipakan
Pengadilan Tingkat Banding (untuk Mayor ke
atas)

Sisa Q!rkara tahun sebelumn�a • Si1:a '1!rkara
tahun berjalj!n X 100%
Sisa Perkara tahun sebelumnya
Catalan:
Sisa perkara adalah pen<.ara yang belum diputus
pada tahun benalan

Jumlj!!h ist'9:utusan i:ang diterima te9:at waktu

x

100%
Jumlah putusan
Salman putusan : Salinan putusan perkara pJClana
dan pelanggaran lalu lintas

,,!umlah oerkara xang dl!!,lesaikan di luar gedung
pengaditanX 100%
Jumlah perkara yang seharusnya dlselesalkan di
luar �ung pengadllan

.

Catatan;
Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman
pemberian layanan hokum bagi masyarakat tidak
mampu di pengad1lan
. Di luar gedung pengadilan adatah perkara yang
diselesaikan di luar kantor pengadilan (setting
plsatz, siding keliling maupun gedung-gedung
lainnya)

.

Program dan Kegiatan.
Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai
sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Militer
Utama, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang
mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun
program-program dan indikator program tersebut adalah:

•
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a.

Program Peningkatan Manajemen.Peradilan Militer dan Tata

'

Usaha Negara (TUN).

Kegiatan yang dilakukan melalui program Peningkatan
Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Milite, dengan
Output Kegiatan sebagai berikut:
1)

Penyelesaian Administrasi Perkara Peradilan Militer;

2)

Pelaksanaan sidang keliling;

3)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan Militer;

4)

Jumlah penyampaian berkas perkara tingkat 'Pertama
Banding, Kasasi, dan PK

b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
Kegiatan yang dilakukan melalui program Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan

Sadan

Urusan

Adrnlnistrasi

dengan

Output

Kegiatan sebagai berikut:

c.

1)

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan;

2)

Layanan gaji dan tunjangan;

3)

Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

·

Kegiatan yang dilakukan melalui program ini adalah
Pengadaan sarana da prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung dengan Output kegiatan sebagai berikut:

B.

1)

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor;

2)

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komnikasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Penetapan kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2017 merupakan

tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan
kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun

pada awal tahun 2016.
Namun, dengan adanya hasil Reviu lndikator Kinerja Utama yang

•
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disesuaikan

dengan

Surat

Sekretaris

Mahkal)1ah

Agung

RI

Nomor

'

933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu lndikator
Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Militer Utama dan Reviu Renstra 20152019 Pengadilan Militer Utama tanggal 29 Desember 2017, maka penetapan
kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2017 menyelaraskan sasaransasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Militer Utama Tahun 2017.
Dari hasjl Reviu Renstra 2015-2019 tersebut terwujud reviu perjanjian kinerja
tahun 2017 yang dapat dijadikan pedoman oleh masing-masing bagian untuk
mencapai target. .
Tabel Penetepan Kinerja Tahun 2017

.

1.

SaNnln

Tujuan

No.
..

Sn.

.

Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap sistem
peradilan melalui

proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel.

lndllcnlr�

.

.,

.

T•rget

Persentanse sisa
perkara yang
diselesaikan

100.00%

Persentanse jumlah
perkara yang
diselesaikan tepat waktu

95.00%

Persentase jumlah
perkara pidana tingkat
banding yang
'
diselesaikan tepat waktu

95.00%

Persentanse jumlah
perkara perbedaan

95.00%

pendapat yang
diselesaikan tepat waktu
Persentase
penurunan/kenaikan sisa

50.00%

perkara

Persentase pelaksanaan

100.00%

monitoring dan evaluasi
peradilan militer

label Penetepan Kinerja Tahun 2017

•
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No.

2.

TuJ1111n

8-aran

.

Terwujudnya
peningkatan·

�akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinqqlrkan

3.

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
oerxara
Peningkatan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Terwujudnya
percepatan
proses

Peningkatan
percepatan
proses

penanganan

penanganan

perkara melalui

perkara melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi.

pemanfaatan
teknologi
informasi

4.

stm11,!a

Terwujudnya
pelayanan prima
bagi masyarakat
pencari keadllan

.

�IOrKl1181ja
''. ..
.

'·

'
'

T.,.,t

,.. <.::.

Persentanse salinan
putusan yang dikirim ke
Oditur Militer Tinggi dan
Terdakwa I Pengadilan
penqalu teoat waktu
Persentse pelaksanaan
sidang di luar Gedung
Pengadilan (sidang
keliling)

100.00%

100.00%

Persentanse perkara
yang diselesaikan di 1uar
Gedung Pengadilan
(sidang keliling)

•
100.00%

Persentase percepatan
penyelesaian perkara
melalui Sistem lnformasi
Penelusuran Perkara
(SIPP)

100.00%

.

Peningkatan
aksebi1itas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice).

Persentase jumlah
putusan yang
dipublikasikan

Peningkatan
pengawasan
kinerja aparat
peradilan secara
optimal baik
internal maupun
eksternal

Persentanse temuan
yang ditindaklanjuti

100.00%

Persentase pelaksanaan
pengawasan kinerja
peradilan militer

100.00%

Peningkatan
Pengelolaan
Aset, Keuangan
dan Kinerja

Persentase
penyelenggaraan
operasional perkantoran

100.00%

100.00%

'

Persentase penanganan
pengaduan dan
informasi yang
ditindaklanjuti

.

100.00%

Persentase terpenuhinya
pembayaran gaji dan
tunjangan

100.00%

Persentanse pengadaan
sarana dan prasarana

100.00%

•
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A.

Realisasi lndikator Kinerja Tahun 2017.

Dalam rnelaksanakan kegiatan suatu Lembaga/Kementerian diperlukan
rnenqetabui tugas pokok dan fungsi dari Lembaga/Kementerian tersebut.
Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah,
diperlukan lndikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama sebagai lernbaqa
peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat. Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Namer
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja
Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. SE/12/M.PANRB/11/2009

tentang

Penetapan

lndikator

Utama

Kinerja

Lembaga/Kementerian yang dilengkapi oleh Perafuran Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Namer 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu alas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.
Capaian realisasi masing-masing lndikator Kinerja Utama can lndikator
Kinerja Kegiatan lainnya Pengadilan Militer Utama tahun 2017 dapat
diilustrasikan dalam label berikut:
Tabel Realisasi lndikator Kinerja Tahun 2017

No.

Tujuan

1.

Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap sistem
peradilan melalui
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

.

Stralllgla
Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabe1.

lndlbtor Klneija

Reallaul

Persentanse sisa
perkara yang
diselesaikan

100.00%

Persentanse jumlah
perkara yang
diselesaikan tepat
waktu

96,15%

Persentase jumtah
perkara pldana
tingkat banding yang
diselesaikan tepat
waktu

96.08%

•
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'

...
,, s.,...

label Realisasi lndikator Kinerja Tahun 2017

No.

..•.

'l'ujuan

'

�

. <.,

.

-;

..
hllllkaiorl<lnerp
·.
,
�!:;::::
•.

Persentanse jumlah
perkara perbedaan
pendapat yang
diselesaikan tepat
waktu

..

Persentase
penurunan/kenaikan
sisa perkara

-·�·
.

100.00%

66.67%

•

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

2.

Terwujudnya
peningkatan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terplnggirkan

Peningkatan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi peradilan
militer

50.00%

Persentanse salinan
putusan yang dikirim
ke Oditur Militer
Tinggi dan Terdakwa I
Pengadilan pengaju
tepat waktu

100.00%

Persentse
pelaksanaan sidang di
luar Gedung
Pengadilan (sidang
kelilinn\
'
Persentanse perkara
yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan (sidang
kelilinn\

.

3.

4.

Terwujudnya
percepatan
proses
penanganan
perkara melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi

Peningkatan
percepatan
proses
penanganan
perkara melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi.

Terwujudnya
pelayanan prima
bagi masyarakat
pencari keadilan

Peningkatan
aksebilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice).

Persentase
percepatan
penyelesaian perkara
melalui Sistem
lnformasi
Penelusuran Perkara
(SIPP)
Persentase jumlah
putusan yang
dipublikasikan
Persentase
penanganan
pengaduan dan
informasi yang
ditindaklaniuti

100.00%

100.00%

95.00%

100.00%

100.00%
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Tabel Penetepan Kinerja Tahun 2017

Tujuan

No.

e

Sae1ran
S1rat.gle
Peningkatan
pengawasan
kinerja aparat
peradilan secara
optimal baik
internal maupun
eksternal

Peningkatan
Pengelolaan
Aset, Keuangan
dan Kinerja

lndllaltor Klnetja

RMlleni

Persentanse temuan
yang ditindaklanjuti

Persentase
pelaksanaan
pengawasan kinerja
peradilan mi1iter

100.00%

�0.00%

Persentase
penyelenggaraan
operasional
perkantoran

99.87%

Persentase
terpenuhinya
pembayaran gaji

99.97%

dan tunjangan
Persentanse
pengadaan sarana
dan prasarana

98.79%
'

B.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer Utama tahun

2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja, sasaran serta membandingkan capaian

kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2017. Rincian tingkat capaian kinerja
masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam label berikut :
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'

Tabel: Capaian Kinerja lndikator Tahun 2017
.

No.
1.

..........
s.iiran

. .

'

.:

Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel.

.

�
�
Persentanse sisa
.

per1<ara yang

I

Tmpt

���

C:.,.llill
- J·-·
•

100.00%

100.00%

100.00%

95.00%

96.15%

101.21%

95.00%

96.08%

,101.14%

95.00%

100.00%

105.26%

.

diselesaikan
Persentanse
jumlah perkara
yang diselesaikan
tepat waktu
Persentase jumlah
perkara pidana
tingkat banding
yang diselesaikan
tepat waktu
Persentanse
jumlah perkara
perbedaan

pendapatyang
diselesaikan tepat
waktu

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

2.

Peningkatan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
penurunan/
kenaikan sisa
perkara

50.00%

.

66.67%

133.33%

Persentase
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi peradilan
mi liter

100.00%

50.00%

50.00%

Persentanse
salinan putusan
yang diklrim ke
Oditur Militer Tinggi
dan Terdakwa I

.
.
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

00.00%

00.00%

100.00%

00.00%

00.00%

Pengadllan
pengaju tepat
waktu
Persentse
pelaksanaan
sidang di luar
Gedung
Pengadilan {sidang

kelilinn\
Persentanse
perkara yang
diselesaikan di luar
Gedung
Pengadilan {sldang

kelilinc)
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..

Tabel : Capaian Kinerja lndikator 1ahun 2017

s.a.r.n_-·::

No.
'.

3.

Stndlgls

.

.

Peningkatan
percepatan
proses

penanganan
perkara melalui
pemanfaatan
"teknoioqi
informasi.

lndlkll!Dr
�

Persentase
percepatan
penyelesaian
perkara melalui
Sistem lnformasi
Penelusuran
Perkara (SIPP)

,..... ..........
.,,
�

.

:,;.

...

100.00%

···-

�

·:_,

95.00%

95.00%

•
4.

Peningkatan
aksebilitas
masyarakat

Persentase jumlah
putusan yang
dipublikasikan

ternadap

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

.

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

100.00%

99.87%

99.52%

100.00%

99.97%

99.97%

100.00%

100,00%

100,00%

peradllan (ace es

to justice).
Persentase

penanganan
pengaduan dan
inforrnasi yang
ditindaklanjuti
Peningkatan
pengawasan
kinerja aparat
peradilan secara
optimal baik
internal maupun
eksternal

Peningkatan
Pengelolaan
Aset, Keuangan
dan Kinerja

Persentanse
temuan yang
ditindaklanjuti

Persentase
pelaksanaan
pengawasan
kinerja peradilan
rnititer
Persentase
penyelenggaraan
operasional
perkantoran
Persentase
terpenuhinya
pembayaran gaji
dan tunjangan
Persentanse
pengadaan sarana
dan prasarana
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Pengadilan Militer Utama Tahun 2017 megetapkan 7 (tujuh) Sasaran
dan 3 (tiga) Program, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 (tujuh
belas) lndikator Kinerja Kegiatan, capaian kinerja Pengadilan Milite, Utama
pada tahun 2017 adalah 96,03%. Sedangkan capaian kinerja tahun 2016
sebesar 81,27%, sehingga capaian kinerja Pengadilan Militer Utama tahun

2017 lebih baik dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
tahun 2017 dan dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera dan pegawai
yang ada secara umum Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi ·telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan
dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja, walaupun masih ada
sasaran strategis yang belum dapat

dicapai secara maksimal pada tahun

2017. Hal ini bukanlah merupakan salah satu ukuran kekurangan keberhasilan
kinerja Pengadilan Militer Utama. Oleh karena ukuran kepuasan sangat relatif
tergantung ukuran masing-masing pencari keadilan (bersifat subjektif), namun
demikian Pengadilan Militer Utama akan selalu berupaya semaksimal mungkin
untuk dapat mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan
Militer Utama telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun

2016 dan 2017, untuk mendapatkan data sebagai tolok ukur bagian-bagian
kinerja mana saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya guna
melakukan perbaikan pada tahun berikutnya untuk pencapaian sa'saran kinerja
sesuai dengan Renstra Pengadilan Militer Utama tahun 2015-2019.
C.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017
Dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Militer Utama awalnya terdapat 4

(empat) orang Hakim Militer Utama dapat menjamin peningkatan di dalam
penyelesaian perkara pada tahun 2017 dengan target perkara pada DIPA
Tahun 2017 sebanyak 35 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak
30 perkara dan jumlah perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak 22 perkara,
sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 50 perkara. Dengan
demikian, dalam tahun 2017 dapat menyelesaikan perkara melebihi target
yang telah ditetapkan 35 perkara.
Pengukuran kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2017 mengacu
pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017 Pengadilan
Milite, Utama telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung
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jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan,

'

diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN
YANG PASTI, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL

t.a. lndikator persentase sisa perkara yang diselesaikan.

INDIKATDR
KINERJA

Persentanse sisa
perkara yang
diselesaikan

TARGET

REALI SAS I

CAPAIAN

100.00%

100.00%

100.00%

Jumlah sisa perkara Pengadilan Militer Utama tahun 2016
sebanyak 30 perkara tingkat banding. 30 perkara tersebut telah
diselesaikan dalam tahun anggaran 2017. Ukuran realisasi persentase
sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah realisasi
perkara yang disidangkan dengan jumlah sisa perkara adalah (30:30) X
100% adalah 100 %. Dengan demikian, ukuran capaian persentanse
'

sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan realisasi dengan
target dikalikan 100% yaitu (100%: 100%) X 100% = 100.QO%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun
sebelumnya sama yaitu 100%, karena sisa perkara tahun 2015
sebanyak 1 perkara pada tahun 2016 dapat diselesaikan juga dalam
tahun anggaran berjalan.

t.b.

lndikator persentase perkara yang diselesaikan.
INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALI SAS I

CAPAIAN

Persentanse
jumlah perkara
yang diselesaikan
tepat waktu

95.00%

96.15%

101.21%

•
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Jumlah perkara sisa pada Pengadilai;i Militer Utama tahun 2015
sebanyak 30 perkara perkara banding. Jumlah perkara masuk tahun
2017 sebanyak 22 perkara terdiri dari 21 perkara tingkat pertama dan 1
perkara perbedaan pendapat, sehingga jumlah perkara tahun 2017
sebanyak 52 perkara terdiri dari 51 perkara tingkat banding dan 1
perkara perbedaan pendapat. Pengadilan Milite, Utama tahun 2017
dapat rnenyelesaikan perkara sebanyak 50 perkara terdiri dari 49
pe.rkara tingkat banding dan 1 perkara perbedaan pendapat. Ukuran
realisasi

persentase

adalah

perbandingan jumlah

perkara

yang

diselesaikan dihitung dengan jumlah perkara yang diselesaikan yaitu
(50 : 52) X 100% ; 96, 15%. Ukuran capaian jumlah sisa perkara yang
diselesaikan adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan
100% yaitu (96,15%: 95,00%) X 100%; 101,21%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun tahun
yang mencapai 17,54%, sehingga capaian kinerja 2017 lebih baik atau

.

meningkat. Karena tahun 2016 Pengadilan Militer Utama hanya
menyelesaikan 6 perkara dari 36 perkara yang harus diselesaikan. Hal
ini disebabkan pada tahun 2016 hanya ada 2 (dua) Hakim Milite, Utama
dimana hanya pada bulan Februari 2016 dan Juni 2016 ada 3 (tiga)
yang hanya dapat menyelesaikan 6 perkara. Jadi selama 10 (sepuluh)
bulan tidak ada dapat melakukan proses persidangan.

1.c.

.

lndikator Persentase jumlah perkara pidana tingkat banding yang
diselesaikan tepat waktu
INDIKATDR
KINER.IA

TARGET

REALI SAS I

CAPAIAN

95.00%

96.08%

101.14%

Persentase jumlah

perkara pidana
tingkat banding
yang diselesaikan
tepat waktu

Tahun 2017 perkara pidana tingkat banding pada Pengadilan
Militer Utama seluruhnya berjumlah 51 perkara, sedangkan 49 perkara
pidana tingkat banding dapat diselesaikan. Ukuran realisasi jumlah
•

perkara pidana tingkat banding adalah perbandingan jumlah, perkara
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pidana yang diselesaikan dalam jangka w�ktu 3 (tiga) bulan dengan
jumlah perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan adalah (49 :
51) X 100%; 96,08%. Ukuran capaian perkara pidana tingkat banding
yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan
target dikalikan 100% yaitu (96,08%: 95%) X 100%; 101,14%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
yang hanya mencapai 17,54%, sehingga capaian indikator kinerja tahun
2017 lebih baik atau meningkat. Karena tahun 2016 Pengadilan Militer
Utama hanya menyelesaikan 6 perkara tingkat banding dari 36 perkara
tingkat bandng yang harus diselesaikan. Hal ini disebabkan pada tahun
2016 hanya ada 2 (dua) Hakim Militer Utama dimana hanya pada bulan
Februari 2016 dan Juni 2016 ada 3 (tiga) yang hanya dapat
menyelesaikan 6 perkara. Jadi selama 10 (sepuluh) bulan tidak ada
dapat melakukan proses persidangan.

1.d.

lndikator Persentase jumlah

perkara perbedaan

pendapat yang

diselesaikan tepat waktu

INDIKATDR
KINERJA

Persentanse
jumlah perkara
perbedaan
pendapat yang
diselesaikan tepat
waktu

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

•

.
95.00%

100.00%

105.26%

Tahun 2017 perkara perbedaan pendapat pada Pengadilan
Militer Utama seluruhnya berjumlah 1 perkara, sedangkan 1 perkara
pidana perbedaan pendapat diselesaikan tepat waktu. Ukuran realisasi
jumlah perkara perbedaan pendapat adalah perbandingan jumlah
perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu dengan
jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan adalah (1 : 1) X
100% ; 100%. Ukuran capaian perkara perbedaan pendapat yang
diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target
dikalikan 100% yaitu (100,00%: 95,00%) X 100%; 105,26% .•
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Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
mencapai 100,00%, sehingga capaian indikator kinerja tahun 2017
tetap (tidak naik dan tidak turun). Karena jumlah perkara perbedaan
pendapat yang diselesaikan dalam tahun 2016 sebanyak 1 perkara,
sedangkan jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan
tepat waktu sebanyak 1 perkara.
1.e.

lndikator Persentase penurunan sisa perkara.

INDIKATOR
KJNERJA

Persentase
penurunan/

kenaikan sisa
perkara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

50.00%

66.67%

133.33%

Jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 3 perkara, sedangkan
sisa perkara tahun anggaran 2017 sebanyak 2 perkara. Ukuran realisasi
persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah
sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi jumlah sisa perkara tahun
berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya'. Persentase
penurunan sisa perkara yaitu {(3 - 1) : 3) X 100% ; 66,67%. Ukuran
capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah

perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu (66,67%:
50,00%) X 100%; 133,33%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
yang hanya mencapai 0,00%, capaian indikator tahun 2017 lebih baik.
Karena jumlah sisa perkara dalam tahun 2015 sebanyak O perkara,
sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 30 perkara .

•
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1.1.

lndikator Persentase pelaksanaan monitonnq dan evaluasi peradilan
mi liter.
INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100.00%

50.00%

50.00%

Persentase

pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi peradilan
militer

Tahun 2017 Pengadilan Militer Utama melaksanakan monitoring
•

dan evaluasi peradilan militer sebanyak 2 (dua) kali yaitu monev ke
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali monev
ke Pengadilan Militer 11-08 Jakarta. Target pelaksanaan monev peradilan
tahun 2017 sebanyak 4 (empat) kali. Ukuran realisasi persentase
pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan militer adalah (2 : 4) X
100% = 50,00%. Dengan demikian, capaian indikator persentase
pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan militer adalah (50,00%;
100,00) X 100% = 50,00%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
yang hanya mencapai 75,00%, capaian indikator tahun 2017 terdapat
penurunan. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan
militer Pengadilan Militer Utama dalam tahun 2016 sebanyak 3 (tiga)
kali dengan target 4 (empat) kali.

SASARAN 2: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

2.a.

lndikator Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer
Tinggi dan Terdakwa I Pengadilan pengaju tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA

Persentanse salinan
putusan yang dikirim
ke Oditur Militer
Tinggi dan Terdakwa
I Pengadilan pengaju
tepat waktu

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100,00%

100,00%

100,00%

•
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Jumlah perkara yang diselesaikan, Pengadilan Milite, Utama
dalam satu tahun anggaran 2017 sebanyak 50 perkara terdiri dari 51
perkara tingkat banding dan 1 perkara perbedaan pendapat. Jumlah
salinan putusan tingkat banding dan perbedaan pendapat yang dikirim
ke Oditur Milite, dan Pengadilan Pengaju yang tepat waktu sebanyak 51
perkara. Dengan demikian, realisasi persentanse salinan putusan yang
dikirim ke Oditur Milite, Tinggi dan Terdakwa I Pengadilan pengaju tepat
waktu yaitu (51 : 51) X 100% = 100,00%. Ukuran capaian indikator
kinerja persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi
dan Terdakwa I Pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandinqan
realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu (100,00%: 100,00%) X

100% = 100,00%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
adalah sama yaitu mencapai

100,00%.

diselesaikan dalam tahun 2016 sebanyak

Jumlah perkara yang

6 perkara tingkat banding

dan semuanya telah dikirim tepat waktu ke 9ditur Militer Tinggi dan
Pengadlan Pengaju.

SASARAN 3: PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
'

3.a.

lndikator Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan

(sidang keliling)

INDIKATDR
KINER.IA

TARGET

REALI SAS I

CAPAIAN

100.00%

00.00%

00.00%

Persentse

pelaksanaan
sidang di luar
Gedung
Pengadilan
(sidang keliling)

Pengadilan Milite, Utama Tahun 2017 tidak melaksanakan sidang
di luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling). Dan pada tahun 2016 juga

•
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tidak

melaksanakan

sidang

keliling.

Karena

tidak

ada

perkara

·-

pemeriksaan ulang.

3.b.

lndikator Persentanse perkara yang diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan (sidang keliling).
INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALI SAS I

100.00%

00.00%

CAPAIAN

Persentanse

perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
(sidang keliling)

Karena

Pengadilan

Militer

Utama

pada

00.00%.

tahun

2017 tida

melaksanakan sidang keliling, sehingga tidak ada perkara yang
diselesaikan di luar Gedung Pengadlan.

SASARAN 4: PENINGKATAN PERCEPATAN PROSES
PENANGANAN PERKARA MELALUI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

4.a.

lndikator Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem
lnformasi Penelusuran Perkara (SIPP).

INDIKATDR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAJAN

Persentase percepatan
penyelesaian perkara
mela1ui Sistem lnformasi

100.00%

95.00%

95.00%

Penelusuran Perkara

(SIPP)

Sistem lnfromasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah suatu
aplikasi berbasis web dan /ocahost yang dikembangkan oleh Ditjen
Badilmiltun

tahun

2017

untuk

mempercepat

dan

menelusuri

penyelesaian perkara sebagaimana dalam SIPP dari proses register
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perkara sampai dengan perkara putus harus di-input pada hari yang
sama dengan pelaksanaan proses penyelesaian perkara di lapangan.

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017
sebanyak 50 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan
melalui Sistem lnfromasi Perkara (SIPP) sebanyak 50 perkara Ukuran
realisasi percepatan

penyelesaian perkara

melalui SIPP adalah

perbandingan jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui Sistem
lnfromasi Perkara (SIPP) dengan jumlah perkara yang diselesaikan
dalam tahun anggaran 2017. Sehingga diperoleh ukuran persentanse

.

.

realisasi jum1ah perkara yang diselesaikan melalui Sistem lnfromasi

Perkara (SIPP) adalah (50: 50) X 100%; 100,00%. Dengan demikian,
ukuran capaian percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP adalah
perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu (100,00%:
100%) X 100%; 100,00%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
yang mencapai 100,00%, capaian indikator tahun 2017 tetap baik.
Karena jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun 2016 sebanyak
6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang telah diselesaikan atau telah
di-upload pada SIPP sebanyak 6 perkara.

SASARAN 5: PENINGKATAN AKSESIBILITAS
MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN
(ACCES TO JUSTICE)

5.a.

lndikator persentase jumlah putusan yang dipublikasikan

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALI SAS I

CAPAIAN

100.00%

100.00%

100.00%

•

Persentase jumlah

putusan yang
dipublikasikan

Jumlah perkara putus yang sudah di-upload ke Direktori Putusan
pada Aplikasi Komdanas Mahkamah Agung Pengadilan Militer Utama
tahun 2017 sebanyak 50 perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan
dan harus dipublikasikan sebanyak 50 perkara. Dengan demikian
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diperoleh ukuran capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah putusan
perkara yang dipublikasikan adalah perbandingan realisasi dengan
target dikalikan 100% yaitu (100,00%: 100%) X 100% = 100,00%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
sama yaitu 100,00%. Karena jumlah putusan yang dipublikasikan dalam
tahun 2016 sebanyak

6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang

diselesaikan dan harus dipublikasikan sebanyak 6 perkara.
5.b.

lndikator persentase penanganan pengaduan dan infromasi yang
•

ditindaklanjuti.
INDIKATOR
KINERJA

Persentase
penanganan
pengaduan dan
informasi yang
ditindaklaniuti

TARGET

REALI SAS I

CAPAIAN

100 %

100 %

100.00%

Pada tahun 2017 Pengadilan Militer Utan'la tidak ada pengaduan
dan permintaan informasl.

SASARAN 6: PENINGKATAN PENGAWASAN KINERJA
APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL
BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL

6.a.

lndikator persentanse temuan yang ditindaklanjuti.

INOIKATOR
KINERJA

Persentanse
temuan yang
ditindaklanjuti

TARGET

100,00%

REALI SAS I

100,00%

CAPAIAN

100,00%

Tahun 2017 tidak ada pengawasan secara langsung atau
pemeriksaan eksternal atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga
atau Satuan Kerja lain, baik itu BPK, Mahkamah Agung atau Satuan
Kerja yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap terhadap kinerja Pengadilan Militer Utama.
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6.b.

lndikator Persentase pelaksanaan penqawasan kinerja peradilan militer

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100.00%

50.00%

50.00%

Persentase
pelaksanaan

pengawasan
kinerja peradilan
mi liter

Tahun

2017

Pengadilan

Militer

Utama

rnelaksanakan

pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer sebanyak 2 (dua) kali
yaitu ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali
monev

ke

Pengadilan

Militer

11-08 Jakarta.

Target pelaksanaan

pengawasan kinerja peradilan militer tahun 2017 sebanyak 4 (empat)

kali. Ukuran realisasi persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi
peradilan militer adalah (2 : 4) X 100%

capaian

indikator

persentase

=

50,00%. Dengan demikian,

pelaksanaan'

pengawasan

kinerja

peradilan militer adalah (50,00%; 100,00) X 100% = 50,00%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
yang hanya mencapai 75,00%, capaian indikator tahun 2017 terdapat

.

penurunan. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer

.

dalam tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali dengan target 4 (empat) kali .

SASARAN 7: PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET,
KEUANGAN DAN KINERJA

7.a. lndikator Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Persentase
penyelenggaraan
operasional
perkantoran

100.00%

99.52%

99.52%
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Jumlah
Pengadilan

biaya

penyelenggaraan , operasional

Militer Utama dalam

perkantoran

satu tahun anggaran

sebesar

Rp1.517.748.000,00 (Satu milyar lima ratus tujuh belasjuta tujuh ratus
empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan jumlah realisasi biaya
penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar Rp1 .510.410.359,00
(Satu milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus
lima puluh sembilan rupiah rupiah). Ukuran realisasi persentase
terpenuhinya

penyelenggaraan

operasional

perkantoran

adalah

perbandingan jumlah biaya penyelenggaraan operasional perkantoran

dengan jumlah biaya penyelenggaraan operasional perkantora'n dalam

satu

tahun

anggaran

adalah

(Rp1.517.748.000,00

Rp1.517.748.000,00) X 100% adalah 99,52%. Dengan demikian,
ukuran capaian persentanse pengadaan sarana dan prasarana adalah

perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu
(99,52%: 100,00%) X 100% = 99,52%.
Bila dibandingkan dengan capaian indi�ator kinerja tahun 2016
mencapai 97,67%, sehingga capaian indikator tahun 2017 terdapat
kenaikan sebesar 1,87%. Jumlah biaya penyelenggaraan operasional

perkantoran

Pengadilan

Militer

Utama

tahun

2016

sebesar

Rp1.110.158.000,00 (Satu milyar seratus sepuluh juta seratus delapan
'

ribu rupiah), sedangkan realisasi biaya penyelenggaraan operasional
perkantoran sebesar Rp1 .084.285.238,00 (Satu milyar .delapan puluh
empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh
delapan rupiah).

7.b. lndikator Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan

INDIKATDR
KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

99,97%

99,97%

Persentase

terpenuhinya
pembayaran gaji
dan tunianaan

100,00%

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan
Pengadilan

Militer Utama dalam

satu tahun anggaran sebesar

Rp3.118.616.000,00 (Tiga milyar seratus delapan belas juta enam ratus
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enam belas ribu rupiah), sedangkan jumlaj, gaji dan tunjangan yang
telah dibayarkan sebesar Rp3.117.525.144,00 (Tiga milyar seratus
tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh
empat rupiah). Ukuran realisasi persentase terpenuhinya pembayaran
gaji dan tunjangan adalah perbandingan jumlah gaji dan tunjangan yang
telah dibayarkan dengan gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan
dalam

satu , tahun

anggaran

adalah

(Rp3.118.616.000,00

R�3.117.525.144,00) X 100% adalah 99,97%. Dengan demikian,
ukuran capaian persentanse pengadaan sarana dan prasarana adalah
perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaifu yaitu
(99,97%: 100,00%) X 100% = 99,97%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun
sebelumnya mencapai 98,90%, sehingga capaian indikator tahun 2017
terdapat kenaikan sebesar 1,07%. Jumlah biaya pembayaran gaji dan
tunjangan yang harus dibayarkan Pengadilan Militer Utama tahun 2016
sebesar Rp2.594.089.000,00 (Satu milyar dua puluh tiga juta tiga ratus
dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan realisasi biaya penyelenggaraan
operasional perkantoran sebesar Rp2.565.518.919,00 (Satu milyar lima
juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
7 .c. lndikator persentase pengadaan sarana dan prasarana

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

Persentase
pengadaan sarana
dan prasrana

100,00%

REALISASI

100,00%

CAPAIAN

100,00%

Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan
Militer Utama tahun 2017 adalah 12 layanan dengan biaya sebesar Rp.
315.000.000,- (Tiga ratus lima belas juta rupiah).

Target pengadaan

sarana dan prasarana tahun 2017 adalah 89 unit, sedangkan realisasi
pengadaan sarana dan prasarana 89

unit.

Ukuran persentanse

pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan jumlah unit
realisasi pengadaan peralatan dan mesin dengan jumlah unit target
pengadaan peralatan dan mesin adalah (89 : 89) X 100"1, adalah
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100,00%. Dengan demikian, ukuran capaian persentanse pengadaan
sarana dan prasarana adalah perbandingan realisasi dengan target
dikalikan 100% yaitu yaitu (100,00%: 100%) X 100%; 100,00%.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016
mencapai 100,00% yaitu sama dengan capaian indikator tahun 2017.

D.

Evaluasi Kinerja berdasarkan Anggaran Tahun 2017

.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

.

Pengadilan Milite, Utama, pada awal tahun 2017 Pengadilan Militer Utama
.
mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp7.092.402.000 (tujuh miliar
sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu

rupiah), dengan rincian Daftar

lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)sebagai berikut:
1.

DIPA (01) Sadan Urusan Administrasi.
DIPA (01) Sadan Urusan Administrasi dengan Nomor SP DIPA-

005.01.2.663250/2017 tanggal 7 Desember 2016 terdiri dari Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tuqas Teknis Lainnya,
meliputi belanja pegawai dan belanja barang serta Program Sarana
dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang meliputi belanja
modal.
Anggaran

DIPA (01) sebesar Rp4.832.959.000,00 (Empat

milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh
sembilan

ribu

rupiah)

setelah

terdapat

revisi

DIPA

dengan

penambahan belanja pegawai sebesar Rp118.405.000,00 (Seratus
delapan belas juta empat ratus lima ribu rupiah) sehinga menjadi
sebesar Rp4.951.364.000,00 (Empat milyar sembilan ratus lima puluh
satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang meliputi:
a.

Belanja Pegawai

:

Rp3.118.616.000,00

(Tiga

milyar

seratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
b.

Belanja Barang

:

Rp1.517.748.000,00

(Satu

lima

ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu
rupiah).
c.

Belanja Modal

:

Rp315.000.000,00 (Tiga ratus lima

belas juta rupiah).
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2.

DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

••

DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
Nomor SP DIPA-005.05.2.663251/2017 tanggal 7 Desember 2016,
dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer berupa
belanja barang. Anggaran DIPA (05) sebesar Rp 160.000.000,00
(Seratus enam puluh juta rupiah).
Realisasi Anggaran Pengadilan Militer Utama tahun 2017 pada DIPA
(01) dan. DIPA (05) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program
kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:
1.

Realisasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
a.

Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer Utama per 31 Desember
TA 2017 adalah

sebesar Rp.

4.939.125.503 setelah dikurangi

pengembalian belanja, atau sebesar 99.97% dari anggaran senilai Rp.
4.951.364.000. Rincian anggaran dan realisaslbelanja pada TA 2017
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realfsasl 6elanja per 31 Oesember TA 2017
(do/om satuon Rupiah}

I

Paau

R"1all!Mlsl

I

"

Belanja Pqawai

3.118.616.000

3.117.525.144

99.97

Betanj;I Baranc

1.517.748.000

1.510.410.359

99,Sl

Belanja Modal

315.000.000

311.1.90.000

98,79

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

•
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Komposlsl Anggaran dan Reallsasi Belanja per31 Desember TA 2017
(dofom sotuon Rupiah)

"''"""

.

""

--

•

---

--

......,...,_
100,100.00

�"""'

Sumber: Loporon Keuongon Sistem Akunro,ui KU0$0 Pengguno Anggoron (SAKPAJ ZOJ7 & ZOJ6

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Milite, Utama per 31 Desember TA
2017 adalah sebesar Rp. 4.939.125.503 setelah dikurangi pengembalian
belanja, atau sebesar 99.97% dari anggaran senilai Rp. 4.951.364.000.
Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada
'

tabel berikut ini :

Rlnclan Anuaran dan Realisasi Belanja per31 Desember TA 2017
(do/om sotuon Rupioh)

Reah�51

Pacu

%

Belanja Pegawal

3.118.616.000

3.117.525.144

99.97

Belanja Barang

1.517.748.000

1.510.410.359

99,51

BelanJa Modal

315.000.000

lll.190.000

98,79

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

•
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Komposisl An11aran dan Realisasi Belanja per 31 rksember TA 2017
fdalam satuan Rupla'!)

_,...,

�.....,

�

�.-

l• ........,

�....:..
=
I

.............

--...
100,100..00

�

.,

•

--

T

t

SUmMr: Laporan Keuangan Sistem Akuntansl Kuasa Pengguna Anggoran (5AKPA) 1017 & 2016

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Oesember TA 201i dan TA 2016
(do/om J'Otuon Rupiah)

Rp

%

I
Belanja Pegawal

3.117.525.144

2.565.518.919

552.006.225

21,51

Bel;mja Baranc

1.510.410.359

1.183.171.238

327.239.121

27,65

Belanja Modal

311.190.000

286.982.500

24.207.500

8,43

otal Bel�nja

4 939.125.503 :

b.

4.035.672 657

I

903 452.846

I

22,311

Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Militer Utama per 31 Desember

TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 3.117.525.144 dan
Rp. 2.565.518.919.
Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada label di bawah:
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Perbandingan Belanja Pegawal per 31 Oesember TA 2017 dan TA 2016
(do/om sotuan Rup/oh}

TA 20U
Beban Ga]i Pokok PN5

"

I

Nllc(Tunin)

503.019.200

541.85:uoo

(38.833.200)

(7,16)

8eban Pembulatan Gaji PN5

7.761

7.812

(51)

-0,65

8eban Tunj. Suaml/Jstri PNS

38.302.390

40.703.-130

{2.401.040)

(S,89)

8.755.888

8.510.018

245.870

Beban Tun]. 5truktural PN5

87.070.000

66.820.000

20.250.000

8eban Tun]. Fung:sional PNS

6.240.000

6.240.000

0

Beban Tun]. PPh PNS

2.649.469

6.105.049

13.455.580)

(56,60)

Beban Tunj. Sera$ PN5

27.664.440

28.877.820

(1.213.380)

(4,20)

8eban Uanc Makan PNS

86.967.000

87.266.000

(299.000)

-0,34

Seban TunJarigan Umum PN5

16.640.000

17.010.000

(370.000)

(2,17)

2.234.090.000

1.635.190.000

598.900.000

36,62

106.119.275

77.671.525

28.447.750

36,62

0

49.265.000

{49.265.000)

(100.00)

Beban Tun]. Anak PNS

8eban Tunj. Funplonal

,...

30,30

0,00

•

NI/POLRI
8eban Tunj. PPh TNI/POlRJ
Beban uanc L.ernbur

c.

Realisasi Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer Utama per 31 Desember TA
2017

dan

TA

2016

adalah

sebesar

Rp.

1.510.410.359

dan

Rp. 1.183.171.238.
Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada label berikut:

•
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Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupla/1}

elanja Barana: Non Operasianal •
elanja Jasa •
lanja Pemellharaan
lanja Perjalanan Oinas

d.

6.975.000

9.208.000

(2.233.000)

(24,25)

zas.ese.rss

225.230.7.38

13.827A21

6,13

602.437.500

447.174.8SO

l55.262.6SO

82.678.000

102.390.500

34,72

•

15.022.500

18,16

Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer Utama per 31 Desember TA
2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 311.190.000 dan Rp. 286.982.500.
Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada label di bawah :
Perbandingan 8e1anja Modal per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah}

lanja Modal Peralatan &

311.190.000

211.982.500

99.207.500

99,05

0

75.000.000

(75.000.000)

(100,00)

311.190.000

286.982.500

24.207.500

8,43

0

0

0

286.982.500

24.207.500

8,43

HIO

lanja Modal Gedung &

Total Belanja Brutto

0

Pencemballan Belanja
Total Belanja Neuo

2.

311.190.000

·---

Realisasi Anggaan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun
a.

Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer Utama per 31 Desember

•
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TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp.

158.225.600 dan

••

Rp. 303.339.250.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada label berikut :
Perbandingan Belanja Barang per 31 Oesember TA 2017 dan TA 2016
(do/am satuan Rupiah)

(92,8])

1.474.000

20.576.000

(19.102.000)

0

5.800.000

(S.800.000)

{100,00)

108.968.400

230.044.850

(U1.076.450)

(52.63)

•

Evaluasi kinerja ini merupakan gambaran dan penjelasan tentang halhal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kerja
Pengadilan Militer Utama.

Secara global dan singkat, akan kami uraikan

tentang pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditradapi dalam
rangka pencapaian misi Pengadilan Militer Utama, sehingga dapat dinilai dan
dipelajari, guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatari dimasa yang
akan datang.
Tingkat pencapaian realisasi program yang dilaksanakan Pengadilan
Militer Utama pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:
a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara, pencapaian realisasi anggaran sebesar 98,89%.
b.

Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya, pencapaian reaiisasl anggaran sebesar 99,97%.

c.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah

Agung, pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,05%.

•
LKjlP PENGADILAN MILITER UTAMA 2017

I

49

4.
Faktor Pendukung, Faktor Kendala dan Langkah yang telah diambil
dalam pencapaian kinerja.

a.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja di Pengadilan Militer

Utama adalah sebagai berikut:
1)

�otivasi

yang

tinggi

dari

pimpinan

satuan

kepada

personel untuk mendorong peningkatan kinerja.
2)

Dukungan dana dari satuan atas dalam pengajuan

perencanaan anggaran untuk setiap kegiatan.

3)

lntegritas, kebersamaan dan semangat personel dalam

mengawaki organisasi sehingga tercipta motivasi yang tinggi.
b.

Faktor kendala yang mempengaruhi kinerja di Pengadilan Militer

Utama adalah sebagai berikut :
1)

Deng an susunan struktur organisasi sesuai Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang

Organisasi

Dan

Tata

Kerja

Kepaniteraan

Dan

Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi pula validasi struktur
organisasi peradilan militer karena telah terdapat pemisahan
tugas dalam melaksanakan pemberian dukungan sehingga
masih masih terdapat kekurangan personel yang mengawakinya
baik dalam struktur kepaniteraan maupun
jajaran

Peradilan Militer.

kesekretariatan di

Namun demikian rnasih terdapat

kekurangan pegawai/staf untuk mendukung kinerja peradilan.
2)

Dengan masih menggunakan struktur organisasi tersebut

di atas, maka sangat sulit untuk menyiapkan pola yang jelas
dalam membuat perangkat lunak pengendali organisasi dan
prosedur, alur koordinasi dan kewenangan, TOR (Term of
Reference).

serta

pengorganisasian

kerangka

tugas

dan

kewenangan ke satuan bawah.
3.

Keterbatasan

lnformasi,

sehingga

personel

yang

menghambat

berkualifikasi
pencapaian

Teknologi

keterbukaan

informasi.

c.

Langkah yang telah diambil.
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1)

Dengan ditetapkan Peraturan filahkamah Agung Norn or 7

Tahun

2015,

maka

Organisasi

Kepaniteraan

Pengadilan

berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984
tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana
Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS
ABRI) dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga ke depan setelah
disahkannya Peraturan Ketua Mahkamah Agung yang baru yaitu
Peraturan Mahkamah Agong Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilandiharapkan

segeramenyesuaikan

dengan

Struktur

Organisasi yang baru, sehingga tugas pokok dan fungsi dapat
tercapai.

2)

Dengan disahkannya Peraturan Ketua Mahkamah Agung

yang baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan

Peradilan,

maka

Pengadilan

Militer Utama

melalui Pengadilan Milite, Utama seqeia mengusulkan untuk
mengisi kebutuhan personel baik militer maupun Pegawai Negeri
Sipil

untuk

menduduki

di

jabatan

kepaniteraan

dan

kesekretariatan.
3)

Dengan telah disahkan Peraturan Mahka'mah Agung

Nomor 7 Tahun 2015, maka dapat mempermudah menyiapkan
'

pola yang jelas dalam membuat perangkat lunak pengendali
organisasi, mulai dari jabatan, fungsional, standar operasional

dan
prosedur, alur koordinasi dan kewenangan, TOR (Term of
Reference),

serta

kerangka

pengorganisasian

tugas

dan

kewenangan ke satuan bawah.
4)

Untuk

memperoleh

personel

yang

mampu

mengoperasikan masalah teknologi terutama dalam
lnformasi

yang

berkaitan dengan

pencapaian

untuk

Teknologi

keterbukaan

informasi, maka dibutuhkan:
a)
Hiring).

Perekrutan

dan

Dibutuhkan

Penerimaan
sumber

daya

(Recruiting
rnanusia

and

yang
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memahami tentang teknologi informasi untuk membantu

'

pelaksanaan pencapaian sasaran strategis organisasi.

b)

Pendidikan dan Pelatihan. Adanya peningkatan

pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis kepada
personel yang membidangi teknologi.
c)

Manajemen Data. Sumber daya manusia yang ada

dapat menyimpan prosedur penanganan softcopy putusan
dan upload ke situs Mahkamah Agung RI merupakan
basis kerja yang menjamin terus mengalirnya naskah
softcopy putusan ke pusat data yang mengelola �tabase
putusanuntuk memenuhi kebutuhan informasi kepada para
pencari keadilan dan masyarakat umum.

5.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

a.

Analisis personel militer dan Pegawai Negeri Sipil.
Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang

ada dalam organisasi memegang peranan yang penting dalam
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia

menggunakan sumber daya-sumber daya lain yang dimiliki oleh
organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu, dibutuhkan
manajemen
perencanaan,

sumber

daya

manusia

pengorganisasian,

yang

baik

pelaksanaan,

dalam

proses

dan · pengontrolan

terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai visi

dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk itu pembinaan

personel militer dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan
Militer Utama perlu lebih ditingkatkan dalam hal pendidikan dan latihan
untuk mendukung visi dan misi organisasi serta peningkatan kualitas

dan kuantitas dari masing-masing individu. Untuk personel militer
ditempuh melalui pembinaan teknis yang diadakan oleh Sadan
Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kursus
dan sekolah lanjutan yang diadakan oleh masing-masing Angkatan
untuk jenjang kepangkatan, dan untuk Pegawai Negeri Sipil ditempuh
melalui pendidikan dan latihan baik teknis maupun non teknis yang
diadakan oleh Sadan Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Dengan adanya manajemen sumber daya rnanusia
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hendaknya dijalankan dengan sebaik rnunqkin, mengingat begitu
pentingnya peran dan fungsi sumber daya manusia dalam rangka
pencapaian visi dan misi yang ditetapkan organisasi. Perkembangan
psikologi manusia perlu menjadi perhatian utama bagi manajer sumber
daya manusia, dalam rangka melakukan manajemen terhadap sumber
daya manusia dalam organisasi.
b.

Analisis' sistem operasi komputer.

Pada dasarnya agar komputer dapat digunakan haruslah terdiri

.

dari suatu kesatuan
sistem yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu
.
hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak) dan brainware

(userlpengguna).

Ketiga

komponen

sistem

komputer

tersebut

dibutuhkan dalam sebuah kesatuan yang utuh untuk menjalankan
komputer agar dapat berfungsi. Tanpa adanya salah satu komponen,
mustahil komputer dapat digunakan. Hardware tanpa software hanya
seonggok rangkaian semikonduktor tak berarti, software tidak akan
dapat digunakan tanpa adanya hardware. Dan tanpa adanya brainware,
hardware dan software tidak akan dapat menjalankan fungsi sesuai

tujuannya untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya
terutama dalam pengumpulan data (upload data), aplikasi dan sistem
penyampaian informasi ke publik untuk mencapai sasaran strategis
Pengadilan

Militer

Utama

sesuai

rencana

strategis

yang

telah

ditetapkan.
c.

Analisis konsumsi daya listrik, telefon dan air.
Pada dasarnya jumlah daya listrik, telefon dan air yang

dikonsumsi dan digunakan sangatlah penting untuk dianalisis. Semua
penggunaan elektronik, fasilitas telefon dan air akan jauh lebih efisien
jika penggunaan tersebut bukan

hanya optimal dari segi kerja

elektronik, fasilitas telefon itu sendiri dan pemanfaatan air, tetapi juga
harus bersifat ekonomis. Banyak hal yang mempengaruhi konsumsi
daya listrik, telefon dan air, salah satunya adalah faktor daya,
penggunaan fasilitas telefon dan kapasitas penggunaan air. Faktor
daya, penggunaan fasilitas telefon dan kapasitas penggunaan air ini
dipengaruhi akibat fluktuasi nilai daya semu, penggunaan fasilitas
telefon dan

kapasitas penggunaan air yang ada di lingkungan

perlu
Pengadilan Militer Utama, sehingga dalam konsumsi daya listrik
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sedikit diadakan penghematan dalam pernasaian untuk menekan biaya
daya listrik, penggunaan fasilitas telefon dan air agar tidak terjadi
pemborosan. Sehingga dibutuhkan perubahan perilaku individu dalam
konsumsi daya listrik, penggunaan fasilitas telefon dan penggunaan air
menuju efisiensi di lingkungan Pengadilan Militer Utama.

d.

Analisis ekonomis.
Setelah diadakannya analisis konsumsi daya listrik, telefon dan

air, maka akan diadakan juga analisis ekonomis. Analisis ini meliputi

biaya konsumsi daya listrik, telefon dan air selama 1 (satu) tahuh. Biaya
konsumsi daya listrik, telefon dan air ini akan dikalkulasikan untuk
periode 1 (satu) tahun untuk melihat penghematannya. Dalam analisis
ekonomis dari segi biaya konsumsi \jaya listrik akan memakai acuan
tarif daya listrik yang diberikan PLN, untuk acuan tarif penggunaan
fasilitas telefon

yang diberikan Telkom dan acuan tarif air yang

diberikan PDAM untuk keperluan pelayanan di Pengadilan Militer
Utama. Sehingga diperlukan adanya kebijakan untuk menetapkan
langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka penghematan
daya listrik, penggunaan fasilitas telefon dan air. Agar secara ekonomis
biaya konsumsi khususnya daya listrik dan air dapat dilakukan
penghematan, hal demikian sesuai dengan lnstruksi Presicfen Nomor 13
Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penghematan Energi dan
Air yang

mewajibkan

penghematan

.

konsurnsi energi dan air di

lingkungan gedung dan perkantoran pemerintahan. Apabila dalam biaya
konsumsi daya listrik, telefon dan air selama 1 (satu) tahun dapat
dilakukan penghematan

maka secara nilai ekonomi berhasil dalam

penggunaan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar lsian
Penggunaan Anggaran (DIPA) melalui RKA KIL TA 2017.
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A.

Kesimpulan.

Dalam rnelaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga
pembelajllran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi
bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya
•

terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi
Pengadilan Militer Utama, beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan
agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang.
Berdasarkan uraian Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Tahun
2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Militer Utama, dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1.

Kinerja Pengadilan Militer Utama pada tahun 2017 pada

prinsipnya lebih baik dibandingkan tahun 2016. Capaian kinerja tahun
2017 sebesar 96,58%, sedangkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar
92,60%.
2.

Akuntabilitas Pengadilan Militer Utama, bila diukur dengan

standar personel, materiil, perangkat lunak pengendali yang tersedia,
maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Militer Utama telah
memenuhi standar kemantapan organisasi.

3.

Pertanggungjawaban terhadap penyelesaian perkara pada tahun

2017 adalah 152 (serratus lima puluh dua) perkara dengan rincian 31
(tiga puluh satu) per1<ara tingkat pertama dan 121 (seratus dua puluh
satu) perkara tingkat banding. Target penyelesaian perkara Pengadilan
Militer Utama pada DIPA Tahun 2017 adalah 151 (seratus lima puluh
satu) perkara.
4.

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana DIPA tahun

2017 Pengadilan Militer Utama, dapat dipertanggungjawabkan dengan
baik.
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B.

Saran.

1.

Perlu peningkatan komitmen bersarna untuk menerapkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen
kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan
dan mengukur kinerja Mahkamah Agung sesuai dengan core bussines
(ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya
Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh
tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.

2:

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) sebagai akhir dari

SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan

Kinerja lnstansi
•

Pemerintah (LKjlP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing
unit Eselon I, II maupun Pengadilan Tingkat Banding.
3.

Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses

pemanfaatan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP), merupakan
instrumen objektif yang tidak berpihak.
4.

Kelayakan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) sebagai

instrumen punish and reward merupakan rnata rantai yang tidak
terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator
kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjlP) yang harus
optimal.
5.

Keterbukaan dan akuntabilrtas di dalam memberikan data untuk
•

penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP).
Demikian Laporan Kinerja lnstansi Pemerintahan (LKjlP) Tahun 2017
Pengadilan Militer Utama ini disusun semoga dapat menjadikan gambaran
tentang kinerja Pengadilan Militer Utama dan sebagai pertanggungjawaban
sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku.
Jakarta, .l8 Februari 2018
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PENGADILAN MILITER U I AMA
JL RAYA PENGGlLINGAN CAKUNG
TELP I FAX. 48701705 - JAKARTA TIMUR
Gmail dilmiltama@d"!mil.org Email dilmiltama1@yah99.co.id

SURAT PERINTAH ,
Nomor Sprinl J&, IXll/2017
Pertimbangan

Bahwa dalam rangka penunjukan Tim Pokja Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) tahun
2017 dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2018,
perlu
dikeluarkan surat perintah.

Das a r

1.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005
/SK/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan
Administrasi Personel bagi prajurit TNI yang bertugas di pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer.
2.
Surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
1003A/SEKIOT.01.21111 2017 tanggal 27 November '2017 tentang
Penyampaian LKjlP tahun 2017 dan dokumen perjanjian kinerja
tahun 2018.
DIPERINTAHKAN

Ke pad a

Nama, pangkat, korps, NRP, jabatan seperti tercantum pada
lampiran surat perintah ini.

Untuk

1.
Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan
jabatannya masing-masing ditunjuk -sebagai Tim Pokja untuk
menyusun sebagai berikut:
a. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP)
Tahun 2017.
b. Reviu dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan 2018.
c. Reviu dokumen Rencana Kinerja tahun 2017 dan 2018
serta menyusun Rencana Kinerja tahun 2019.
d. Reviu lndikator Kinerja Utama (bila ada reviu).
e. Reviu dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
2.
Dokumen-dokumen tersebut sudah diselesaikan selambatlambatnya pada minggu pertama bulan Februari 2018 dan sudah
harus disampaikanldikirimkan tepat waktu paling lambat tanggal 28
Februari 2018 kepada Kepala Sadan Urusan Administrasi cq Biro
Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.
3.

Pelaksanaan rapat dijadwalkan oleh Ketua Tim.

4.
Melaporkan
Kadilmiltama.
5.

surat

pelaksanaan

ini

perintah

kepada

Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggungjawab.

Selesai.
Dikelua •01.1 ,;,-. karta
Pada an
}'esember 2017

"

Kepafu

Agus

·

..rt

ilite

lama,

o�,\
anlala�ikari., S.H., M.Hum
'1:irigi!_dir1enderal
TNI

Nomor S�nn/388 /X1112017
Tanggal {t Desember 2017
DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LKjlP TAHUN 2017 DAN
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

_

No.

Nam a

PangkaVNRP/NIP

Jabatan

Penunjukan Sebagai

1

2

3

4

5

1

Bambang Angkoso W,
S.H.,M.H.

Laksma TNI

Waka Dilmiltama

Penanggungjawab

2

Dr Sinoeng Hardjanti,
S.H, M.Hum.

Laksma TNl

Pokklmmiltama

Ketua

3.

Anwar, S.H., M.H.

Letkol Chk I
11960010750569

Sekretaris

Ketua Tim Penyusun
LKjlP

4.

Dedi Wigandi, S.Sos.,
S.H.

Mayor Chk I
21940135750972

Panmud Hukum Dilmiltama

Anggota

5.

Erichon Bangun, S.E.,
M.M.

PNS IV/a I
19731211200121002

Kasubbag Kepeg & IT

Anggota

6.

Anastasia
Kusumawardani, SE

PNS 111/b I
198401222009122003

Pejabat SPM Dilmiltama

Anggota

7.

Achmad So!ikin

Serka/
21040141920684

Staf Panmud Hukum

Operator

8.

Z1ki Suryadi, S.H.,M.H.

Mayor Sus I
533176

Panmud Pidana Dilmiltama

9.

Nuratiah, S.H .. M.H.

PNS Gol. IV/a
197109051998032005

Kabag Umum & Keu

Ketua Tim Penyusun
Reviu I KU dan Renstra
2015-2019
Anggota

10.

Mahpul Saefuloh, S.H.

Mayor Chk I
21940135670972

Panmud Hukum Dilmil 11·08
Jakarta (BP Dilmiltama)

Anggota

11.

Asep Saepudin, S.H.

Kapten Chk I
21970199590175

Kasubbag TU & Rumga

Anggota

12.

Catur Sasi Kirono,S.H.,
M.M.

Serka Korn I
68263

Staf Panmud Dilmiltama

Anggota

13.

Wiwaha Nano Putera

Serka/21050308820485

Staf Kepegawaian dan IT

Operator

14.

Rizal, S.H.

Mayor Chk I
513104

Panmud TUM Dilmiltama

Ketua Tim Penyusun
PKT 2016 dan RKT
2017

15.

Zulkopli, S.H., M.H.

Mayor Chk I
11060002741279

BP Dilmiltama

Anggota

16.

Sukarna, S.H.

PNS Gol.111/d
196310291987031003

Kasubbag Renprogar

Anggota

17.

Dwi Mulyanto, S.E., MM.

PNS Go!. 111/b
198109202006041007

Analis Kepegawaian

Anggota

18.

Wahyu Nuri Saputra

Serka I
21060150491286

Staf Kepegawaian
Dilmiltama

Operator

•

Militer U ma,
•

