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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Kebijaksanaan Umum Peradilan 

 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang 

salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. 

 Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan 

organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung . perubahan 

kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga 

peradilan yang semakin luas dan kompleks. 

 Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Keppres No. 21 tahun 

2004, Pengadilan Negeri Sukabumi yang merupakan Pengadilan Tingkat pertama memiliki tugas 

dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara 

dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan, karena bukan saja menyangkut aspek 

ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, kepegawaian, keuangan, umum dan lain-

lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah 

dilakukan adalah dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan–ketentuan pokok 

kekuasaan kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut telah pula di ubah  Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Begitu 

pun Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang merupakan salah satu 

Undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, 

telah pula diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

Selain adanya pembentukan dan perubahan undang-undang, disamping itu pula sekarang 

ini sedang gencar-gencarnya dilakukan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, maka telah 

diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 

14  Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya. 
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Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, maka Pengadilan Negeri Sukabumi telah 

berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, baik dengan menegakkan disiplin kerja, maupun 

dengan meningkatkan kualitas institusi Lembaga Peradilan/Pengadilan Negeri Sukabumi yang 

agung serta dengan  meningkatkan kualitas pelayanan hukum secara optimal dan meningkatkan 

profesionalitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparatur pada Pengadilan Negeri Sukabumi. 

Terkait hal tersebut di atas administrasi pengadilan dapat dibedakan menurut jenisnya dan 

dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. 

Namun demikian masih tetap dalam satu garis koordinasi dan pertanggungjawaban yaitu seorang 

Panitera/ Sekretaris. 

 Penyelenggaraan administrasi di bidang Justisial maupun Non-Justisial di Pengadilan 

Negeri Sukabumi selalu meningkat di setiap tahunnya, hal mana dapat dilihat dalam rincian 

Tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 

 

B. VISI DAN MISI 

Visi Pengadilan Negeri Sukabumi 

 Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia  yang Agung. 

 

Misi Pengadilan Negeri Sukabumi  

1. Menjaga kemandirian badan peradilan umum tingkat pertama  

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di 

Pengadilan Negeri Sukabumi 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum tingkat pertama  

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan umum tingkat pertama 

 

 

C.  RENCANA DAN STARATEGI 

a. TUJUAN 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu  

tujuan yang harus dicapai dalam tahun 2013. Tujuan yang telah ditetapkan merupakan 

titik fokus segenap aparat jajaran Pengadilan Negeri Sukabumi akan merencanakan dan 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai Visi dan Misi yang di emban, 

adapun tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagi berikut :  

1. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen  peradilan dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi tercapainya kepemerintahan 

yang baik dan bersih 

2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan dan bantuan hukum kepada 

masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia 
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3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan dalam mendukung 

kinerja 

4. Terwujudnya penyelenggaraan penyelesaian perkara, penanganan kasus-kasus 

khusus hukum dan inventarisasi system administrasi perkara. 

b. SASARAN 

Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka Pengadilan 

Negeri Sukabumi menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan, berupa kegiatan yang lebih spesifik, terinci, dapat di ukur dan dicapai dalam 

kurun  waktu satu tahun yakni tahun 2013. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen  peradilan dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi tercapainya kepemerintahan 

yang baik dan bersih 

a. Tersedianya kesejahteraan pegawai pada Pengadilan Negeri Sukabumi 

b. Terselenggaranya perlengkapan operasional kantor 

c. Terselenggaranya pelayanan public atau birokrasi yang profesional 

2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan dan bantuan hukum kepada 

masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia 

 Terselenggaranya pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat kurang 

mampu 

3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan dalam mendukung 

kinerja 

 Tersedianya sarana prasarana Pengadilan Negeri Sukabumi yang 

memadai dan mendukung kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dalam 

melayani masyarakat 

4. Terwujudnya penyelenggaraan penyelesaian perkara, penanganan kasus-kasus 

khusus hukum dan inventarisasi system administrasi perkara. 

 Terselenggaranya kegiatan penanganan perkara dari mulai perkara 

masuk ke pengadilan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan 

dijalankan. 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 

 

A. PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI  

H. DANDY WILARSO, SH,.MH. 

 

WAKIL KETUA  

WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.,MH. 

 

PANITERA/ SEKRETARIS 

H.SUDIRMAN MUSLIM, SH.,MH. 

 

WAKIL PANITERA 

SUGIRI, SH. 

 

WAKIL SEKRETARIS 

EDI SUPRIADI, SE. 

 

PANITERA MUDA PERDATA 

HARIS FADILLAH, SH.,  

 

PANITERA MUDA PIDANA 

DJADJANG SUDARMAN 

 

PANITERA MUDA HUKUM 

TJETJEP HIDAYAT 

 

KEPALA SUB.BAGIAN UMUM 

EKA NURJANAH 

 

KEPALA SUB.BAGIAN KEUANGAN 

ILHAM SAPUTRA, ST. 

 

KEPALA SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN 

IYAN RUHYANA 
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B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (S.O.P) 

Ketua Pengadilan, antara lain:  

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin/pembangunan 

2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk 

serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan 

3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :  

a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat 

Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya 

b. Masalah-masalah yang timbul 

c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan 

Jurusita di daerah hukumnya 

d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan 

dilaporkan kepada Mahkamah Agung 

4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari 

ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara 

5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, 

Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya 

perkara) 
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Wakil Ketua Pengadilan  

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, 

pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 

2. Mewakili Ketua bila berhalangan 

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua 

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah 

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil 

pengawasan tersebut kepada Ketua  

 

Hakim 

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. 

Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan 

semua perkara yang diajukan kepadanya 

2. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras 

untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan  

 

Panitera 

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan 

2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan 

administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi 

keuangan 

3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, 

biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang 

disimpan di Kepaniteraan 

4. Membuat salinan putusan 

5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara 

6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua 

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan  

 

Wakil Panitera 

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 

2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas 

administrasi perkara, dan membuat laporan periodik. 

3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.  

4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.  
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Panitera Muda 

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan 

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

 

Panitera Pengganti 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan 

kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.  

 

Sekretaris 

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan  

 

Wakil Sekretaris 

Membantu tugas pokok Sekretaris  

 

Kepala sub - Bagian Umum 

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan 

2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara  

 

Kepala sub - Bagian Keuangan 

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, 

pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar 

perkara pengadilan  

 

Kepala sub - Bagian Kepegawaian 

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: 

1. Menangani keluar masuknya pegawai 

2. Menangani pensiun pegawai 

3. Menangani kenaikan pangkat pegawai 

4. Menangani gaji pegawai 

5. Menangani mutasi pegawai 

6. Menangani tanda kehormatan 

7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll 
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Jurusita 

 Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua 

Majelis 

 Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-

protes dan pemberitahuan putusan pengadilan 

 Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri 

 Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada 

pihak-pihak terkait 
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BAB III 

KEADAAN PERKARA 

1. KEPANITERAAN PERDATA: 

1. PERKARA GUGATAN/BANTAHAN : 

Sisa tahun 2012 :   6  perkara 

Masuk :   26  perkara 

Putus :   20  perkara 

Di cabut :   -   perkara 

Sisa per 31 Desember 2013 :   12  perkara 

 

2. PERKARA PERDATA PERMOHONAN: 

Sisa tahun 2012 :    10   perkara 

Masuk :  298  perkara 

Putus :  308  perkara 

Di cabut :    -    perkara 

Digugurkan :    -      perkara  

Sisa per 31 Desember 2013 :    -  perkara 

3. UPAYA HUKUIM PERKARA PERDATA   

Perkara Perdata Banding :  

Sisa yang belum dikirim tahun 2012 :    2    perkara 

Masuk :    5 perkara 

Dicabut  :     -  perkara 

Sisa yang belum dikirim ke PT tahun 2013 :     2  perkara 

Diputus oleh Pengadilan Tinggi :     3 perkara 

Perkara Perdata Kasasi : 

Sisa yang belum dikirim tahun 2012 :     - perkara 

Masuk :     3 perkara 

Dikirim ke MA RI :     2 perkara 

Di cabut :    -  perkara 

Sisa yang belum dikirim ke MA RI tahun 2013 :    1 perkara 

Di putus oleh Mahkamah Agung RI :    - perkara 

 

Perkara Perdata Peninjauan Kembali : 

Sisa yang belum dikirim tahun 2012 :     3 perkara 

Masuk :     1 perkara 

Dikirim ke MA RI :     3 perkara 

Di cabut :    - perkara 

Sisa yang belum dikirim ke MA RI tahun  2013 :     1 perkara 
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Diputus oleh Mahkamah Agung RI :     - perkara 

Perkara Perdata Eksekusi : 

Sisa tahun 2012 :    1 perkara 

Masuk :     3 perkara 

Diselesaikan tahun 2013 :     1 perkara 

Di cabut tahun 2013 :     1 perkara 

Sisa tahun 2013 :     2 perkara 

2. KEPANITERAAN PIDANA : 

 Perkara Pidana Biasa : 

Sisa tahun 2012 :    28   perkara 

Masuk :  225   perkara 

Putus :  219   perkara 

Sisa tahun 2013 :    34 perkara 

Perkara Pidana Anak : 

Sisa tahun 2012 :    -   perkara 

Masuk :    -   perkara 

Putus :    - perkara 

Sisa tahun 2013 :    -   perkara 

Perkara Pidana Cepat/Ringan : 

Sisa tahun 2012 :     - perkara 

Masuk :    57 perkara 

Putus :    57 perkara 

Sisa tahun 2013 :    -  perkara 

Jumlah denda :  Rp. - 

Perkara Pidana Lalu Lintas Jalan Raya : 

Sisa tahun 2012 :    -       perkara 

Masuk : 15.235  perkara 

Putus : 15.235  perkara 

Sisa tahun 2013 :        -    perkara 

Jumlah denda : Rp.314.416.000,- 

Jumlah Ongkos Perkara : Rp.    7.617.000,- 

Perkara Pidana Pra Peradilan : 

Sisa tahun 2012 :     -     perkara 

Masuk :     1    perkara 

Putus :     1 perkara 

Dicabut :      - perkara 

Sisa tahun 2013 :      -   perkara 
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Perkara Pidana Banding : 

Sisa tahun 2012 :     -    perkara 

Masuk :     8  perkara 

Banding yang dikirim :     7 perkara 

Banding yang datang :     6 perkara 

Banding yang belum dikirim  :     1    perkara 

Sisa per 31 Desember 2013 :     1    perkara 

Perkara Pidana Kasasi : 

Sisa tahun 2012 :     - perkara 

Masuk :     3    perkara 

Kasasi yang dikirim :      - perkara 

Kasasi yang datang :      - perkara 

Kasasi yang belum dikirim  :      3 perkara 

Sisa per 31 Desember 2013 :      - perkara 

Perkara Pidana Peninjauan Kembali : 

Sisa tahun 2012 :     -   perkara 

Masuk :     - perkara 

Peninjauan Kembali yang dikirim :     -  perkara 

Peninjauan Kembali yang datang :     -  perkara 

Peninjauan Kembali yang belum dikirim  :     -    perkara 

Sisa per 31 Desember 2013 :     - perkara 

 

Perkara Pidana Grasi : 

Sisa tahun 2012 :     -   perkara 

Masuk :     - perkara 

Grasi yang dikirim :     - perkara 

Grasi yang datang :     -   perkara 

Grasi yang belum dikirim  :     -  perkara 

Sisa per 31 Desember 2013 :     -   perkara 

 

3. KEPANITERAAN HUKUM 

 PENDAFTARAN BADAN HUKUM TAHUN 2013 

CV sebanyak      : 264 Cv 

Yayasan sebanyak     : -   

Perusahaan dagang sebanyak    : -   

Waarmeeking      : 1 Perkara  

Perdamaian sebanyak     :-     

Firma sebanyak     :-     
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 CATATAN SIPIL 

Kelahiran      :   - 

Perkawinan      :   - 

Perceraian      :-     

Kematian      :-     

Ganti Nama      :   - 

Bukti-bukti surat     :-    

 SURAT KUASA     :  96 Surat kuasa   

 KUASA INSIDENTIL    :    1 Kuasa 

 Anak angkat      :    - 

 Perwalian      :   - 

 Pengampuan      :-     
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BAB IV 

PENGAWASAN INTERNAL 

 

 Pengadilan Negeri Sukabumi selama tahun 2013 telah melakukan pengawasan baik yang 

berkaitan dengan tugas-tugas teknis maupun tugas-tugas administrasi/ kesekretariatan. 

 Adapun upaya pengawasan di bidang internal tersebut di Pengadilan Negeri Sukabumi 

setiap bulan telah diadakan rapat bulanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi 

mengikutsertakan seluruh pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan seluruh karyawan di 

lingkungan Pengadilan  Negeri Sukabumi. Dalam rapat bulanan tersebut dilakukan evaluasi hasil 

pekerjaan selama sebulan sebelumnya oleh bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan dan 

evaluasi pelaksanaan penanganan perkara yang ditanganni oleh Hakim, Panitera Pengganti dan 

Jurusita. 

 Dan hasil dari evaluasi tersebut setelah dipaparkan dalam rapat bulanan tersebut maka 

seluruh pejabat teknis maupun struktural yang menangani tugas-tugasnya dapat dikontrol sudah 

sejauh mana tugas dilaksanakan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapinya untuk dapat 

menghasilkan hasil tugas yang optimal. 

 Bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dalam hal pelaksanaan pengawasan telah mengacu 

kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

 Bahwa di Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Koordinator Pengawas adalah Wakil 

Ketua Pengadilan dan juga dibantu oleh Hakim-hakim pengawas bidang. Kemudian Wakil Ketua 

Pengadilan melaporkan seluruh hasil-hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, 

hal tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. 
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BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 

A. SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk menunjang kegiatan administrasi yang semakin meningkat, maka 

dibutuhkan beberapa orang CPNS atau pegawai baru untuk ditempatkan di beberapa 

bagian di Pengadilan Negeri Sukabumi. Kebutuhan pegawai tersebut antara lain : 

 
  
JUMLAH 

KEBUTUHAN 
JABATAN 

KUALIFIKASI 

PENDIDIKAN 
 

3 orang Operator Komputer D3 Ilmu Komputer 
 

 

2 orang 
Pranata Komputer / Web Admin / 

IT Admin 
S1 Komputer / Teknik 

Informatika 
 

 

 

B.PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

 1.   SARANA DAN PRASARANA GEDUNG 

  Gedung Kantor :  Alamat Jalan Bhayangkara No. 105 Sukabumi 

a. PENGADAAN 

Tidak ada 

b. PEMELIHARAAN 

Dalam Pemeliharaan Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi dikerjakan oleh 4 orang  

tenaga Honorer 3 cleaning service dan 1 tukang kebun  untuk menata halaman dan 

kebersihan lingkungan kantor serta sekitarnya setiap harinya dibantu oleh 2 orang 

Satpam dan 2 orang sopir untuk menjaga keamanan terutama di malam hari diadakan 

Piket malam secara bergiliran untuk seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi. 

Kebersihan kantor dan sekitarnya dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada setiap hari 

Jumat berupa kerja bakti. 

c. PENGHAPUSAN  

Tidak ada 

 

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG 

a. PENGADAAN 

Pengadaan selama tahun 2013  berupa 4 (empat) Unit Laptop, 4 (empat) unit printer, 9 

(Sembilan) unit Lemari Besi/Metal, 1 (satu) buah Camera Digital, dan 2 (dua) set Sice. 

b. PEMELIHARAAN 

Service computer,Laptop,Genset,AC,Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 pada Kantor 

Pengadilan Negeri Sukabumi 
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c. PENGHAPUSAN 

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Negeri Sukabumi pada  Tahun 2013 

berdasarkan kuantitas barang sudah mulai ada penambahan meskipun tetap belum 

mencukupi, namun berdasarkan penilaian kualitas barang yang ada masih jauh dari yang 

diharapkan. Di Pengadilan Negeri Sukabumi sudah mengusulkan penghapusan berupa 2 

(dua) unit sepeda motor (TGR), namun SK penghapusan dari Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung RI belum turun sehingga untuk penghapusan 2 (dua) 

unit sepeda motor tersebut belum dilaksanakan.  

Tersedianya fasilitas: 

 1 unit gedung musholla 

 Kantin 

 Halaman parkir di depan gedung dan di samping gedung 

 Rumah Tempat Tinggal Satpam 

3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Sudah tersedianya sarana informasi pada kantor Pengadilan Negeri Sukabumi,namun 

belum adanya pegawai khusus (Operator) yang menangani langsumg sarana informasi 

tersebut. 

            a. Perangkat Keras di Pengadilan Negeri Sukabumi berupa P.C. unit, Laptop, printer dan  

                perangkat jaringan ( LAN ). 

            b. Perangkat Lunak di Pengadilan Negeri Sukabumi berupa anti virus kasper sky dan   

                windows 7.  

 

C. PENGELOLAAN KEUANGAN: 

C. 1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI 

1. BELANJA PEGAWAI: 

 Pagu     :  Rp.3.727.877.000,-  

 Realisasi     :  Rp.3.901.885.348,-  

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  : - Rp.174.008.348,-  

 

2. BELANJA BARANG: 

 Pagu     :  Rp.635.540.000,-  

 Realisasi     :  Rp.625.234.460,-  

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp.  10.305.540,- 

3. BELANJA MODAL: 

 Pagu     :  Rp.100.000.000,-  

 Realisasi     :  Rp.100.000.000,-  

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp.                0,- 
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C. 2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM 

1. BELANJA PEGAWAI 

 Pagu    :  Rp. 0,- 

 Realisasi    :  Rp. 0,- 

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp. 0,- 

2. BELANJA BARANG 

 Pagu    :  Rp.58.986.000,-  

 Realisasi    :  Rp.47.824.500,-  

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp.11.161.500,-  

3.  BELANJA MODAL 

 Pagu    :  Rp. 0,- 

 Realisasi    :  Rp. 0,- 

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp. 0,- 

 

 

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 

1. Administrasi Perkara 

Pengadilan Negeri Sukabumi telah melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan apa 

yang tertuang di dalam buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

Buku II” yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

 

2. Administrasi Umum 

Administrasi Umum pada Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi 

Bandung selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

KESIMPULAN 

 Dari hasil laporan tahunan telah mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan 

Negeri Sukabumi selama tahun 2013 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan dari tahun ke 

tahun penyelenggaraan administrasi di bidang Yudisial dan Non Yudisial selalu meningkat 

kearah yang lebih baik. 

 Pimpinan penyelenggaraan administrasi di bidang Yudisial maupun Non Yudisial dalam 

hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh 

Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Para Hakim serta unsur-unsur Pimpinan lainnya dan para staf, 

dari tahun ke tahun telah berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja menuju Reformasi 

Birokrasi demi terwujudnya transparansi di Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga pelayanan 

kepada masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. 

 

REKOMENDASI 

 Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang profesional, maka 

pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi perlu diikutsertakan dalam berbagai pelatihan-pelatihan 

dan dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dari Pengadilan Tinggi selaku Koordinator 

Wilayah dan dari Mahkamah Agung RI kepada satker-satker dibawah lingkungan Mahkamah 

Agung RI.  

  

Demikian laporan tahun 2013 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melaksanakan kebijakan selanjutnya. 

 

 

 

                Sukabumi,              Januari 2014 

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI 

 

 

   H.DANDY WILARSO, SH.,MH 

           NIP. 196005031986121001 

 

 


