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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negri Muara Enim 

pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan 

kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi 

Presiden ( Inpres ) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 memuat 

laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama kurun waktu 

tahun 2016 yang dituangkan menjadi 7 target sasaran stategis. 

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan 

Negeri Muara Enim Tahun 2016 telah berjalan dengan baik meskipun masih 

ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang 

telah dicapai di tahun 2016 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun 

mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat 

yang semakin tinggi.  

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran 

yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat 

didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya 

sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan 

bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan 

Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain semakin meningkatnya kualitas 

kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan 

mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang 

telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan 

kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. 

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat 

menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau 
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hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala 

di Pengadilan Negeri Muara Enim diantaranya perkara yaitu jumlah hakim, 

 

panitera pengganti, jurusita pengganti yang masih sedikit dibandingkan dengan 

banyaknya jumlah beban perkara. Jumlah staf pengadilan negeri muara enim 

juga sedikit, sehingga ada beberapa staf yang masih merangkap tugas. Juga 

sarana dan Prasarana yang masih belum memadai, menjadi kendala yang 

perlu di carikan solusinya.   

 

B. SARAN 

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang 

objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta 

keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian 

perkara. 

2.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  sebagai akhir  dari Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi 

pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat 

evaluasi kinerja.  

3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur 

kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah 

proses penyusunan. 

4. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam 

sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang 

cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan 

sesuai peraturan yang berlaku, kerja sama yang baik dan kedisiplinan tinggi 

setiap personil di Pengadilan Negeri Muara Enim serta memadainya sarana 

dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan. 
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