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PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
NOMOR :     06    / SK.KPN /1 /2022 

   
TENTANG 

PENETAPAN  REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

Menimbang : 1. Bahwa  untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah  

  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka 
Menegah ( RPJM ) tahun 2015 – 2019  dan dimulainya  Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah ( RPJM ) tahun 2020 – 2024, maka 
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, perlu menetapkan Indikator 
Kinerja Utama   ; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. 

  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang- undang  Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum. 

  4 Peraturan Pemerintah Nomor  :  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomer  : 7 Tahun 2015 tentang 
organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di 
Pengadilan ; 

  6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112 /SEK /OT.01.1 / 
12/2021, tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen 
Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )  2021 

 

Memperhatikan  : Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 192/ KMA/ SK/ 
XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan Reviu 
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I  

 

 

 

 



 

Menetapkan :

Pertama : Indikator  Kinerja  Utama  sebagaimana  tercantum dalam lampiran 
keputusan ini merupakan 
Pengadilan Negeri Situbondo
Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan,  Perjanjian Kinerja dan 
Penyususnan 
melakukan evaluasi pencapaian

 

                                                                      
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Utama bertujuan untuk lebih 

 

Ketiga : Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila  dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN
 

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
TENTANG PENETAPAN REVIU 
(IKU) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Indikator  Kinerja  Utama  sebagaimana  tercantum dalam lampiran 
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh 
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 
Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan,  Perjanjian Kinerja dan 
Penyususnan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta 
melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Ditetapkan di

Pada Tanggal

 

               

 

 

                                                                       ABU ACHMAD 
                                                                          NIP. 196

 Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri 
Situbondo Kelas IB yang dilaksanakan pada tanggal
2022 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Utama bertujuan untuk lebih 
menyelaskan isu-isu Strategis di lingkungan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Situbondo agar tetap 
memiliki IKU yang Valid dan dapat dipergunakan 
kinerja, pengendalian  Pelaksanaan 

 

Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila  dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
VIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

(IKU) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

Indikator  Kinerja  Utama  sebagaimana  tercantum dalam lampiran 
acuan kinerja yang digunakan oleh 
Kelas IB, untuk menetapkan Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan,  Perjanjian Kinerja dan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta 

kinerja. 

Ditetapkan di :   S I T U B O N D O  

Pada Tanggal :   24  Januari   2022 

          KETUA ,     

ACHMAD SIDQI AMSYA,SH  
NIP. 19681118 199603 1 002 

tor Kinerja Utama Pengadilan Negeri 
ang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 

tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Kelas IB 

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Utama bertujuan untuk lebih 
isu Strategis di lingkungan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Situbondo agar tetap 
memiliki IKU yang Valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur 

Pelaksanaan Program dan kegiatan  

Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila  dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator  Kinerja  Utama  sebagaimana  tercantum dalam lampiran 
acuan kinerja yang digunakan oleh 

, untuk menetapkan Rencana 
Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan,  Perjanjian Kinerja dan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta 

tor Kinerja Utama Pengadilan Negeri 
Januari 

tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU)  

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Utama bertujuan untuk lebih 
isu Strategis di lingkungan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Situbondo agar tetap 
untuk mengukur 

Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila  dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 



                                                                                                                                                                Lampiran        :   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 
                                                                                                                                                                                                            Nomor            :    06   / SK.KPN /1 /2022 
                                                                                                                                                                                                            Tanggal           :     24 Januari  2022 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1 B 
 

 

NO 
 

KINERJA UTAMA 
 

INDIKATOR KINERJA 
 

PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Terwujudnya Proses 
Peradilan yang pasti , 
Transparan dan 
Akuntabel  

 

a. Persentase Perkara  yang 
diselesaikan tepat waktu : 

      - Perdata  
      - Pidana 
       
 

             
Jumlah  Perkara yang diselesaikan  tahun berjalan 

                                                                                                                   X 100 % 
                                              Jumlah  Perkara yang ada 
 Catatan :  
 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan    

( Sisa awal tahun dan Perkara yang masuk ) 
 Jumlah  Perkara yang ada =  Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa 

perkara  tahun sebelumnya  
 Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan  

 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

Dan 
Laporan 
Tahunan 

   

b. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan Upaya 
Hukum   : 

       -   Banding  
        
     
 

 

             Jumlah  Perkara yang  Tidak Mengajukan Upaya Hukum  
                                                                                                    X 100 % 

                     Jumlah Putusan Perkara yang harus  diselesaikan 
Catatan :  
 Upaya Hukum : Banding 
 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya Hukum, maka semakin puas atas 

putusan Pengadilan   

 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

Dan 
Laporan 
Tahunan 

   

c.  Index responden pencari 
    keadilan yang puas 
    terhadap layanan peradilan  
       

 
 
 
Catatan : 
 Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey    Kepuasan 
 Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.   
  Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 

 

 

Panitera 
Laporan 
Bulanan 

Dan 
Laporan 

Tahunan 

2 Peningkatan  Efektif 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

 

a. Persentase  isi putusan 
yang  diterima oleh para 
Pihak  tepat waktu  

 

                          Jumlah  isi Putusan yang diterima Tepat Waktu   
                                                                                                    X 100 % 

                                                        Jumlah Putusan  
Catatan : 
 SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No.02 Tahun 2010  tentang 

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan  
 

 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

Dan 
Laporan 
Tahunan 

 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 





 

 

 
 
 
 
 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
NOMOR :   05 / SK-KPN / 1 / 2022 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi 
Pemerintah 

b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka perlu ditunjuk Tim Reviu 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  04 Tahun 2004  
tentang Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 02 1986 tentang Peradilan Hukum; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka 
Panjang Republik Indonesia; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Kepaniteraan Mahkamah Agung; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tabun 2020 - 2024 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/9M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

 

 MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB. 
 



 

 

 
 
 
 
 

  

Pertama  : Menunjuk Tim Kerja 
Utama (IKU) pada
dalam lampiran keputusan ini
 

   
Kedua : Tim 

Situbondo Kelas IB 
kepada Ketua 

 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian ha

 

 

 
 

Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Indikator Kinerja 
Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB
dalam lampiran keputusan ini; 

Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
Situbondo Kelas IB melaporkan hasil penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama 
kepada Ketua Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

  

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH.
   NIP. 19681118 199603 1 002

  

untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Indikator Kinerja 
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebagaimana termuat 

Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri 
melaporkan hasil penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama 

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB; 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
ri terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di  : S I T U B O N D O 

Pada Tanggal  :  20  Januari  2022 

    Ketua, 
 
 
 
 
 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH.  
NIP. 19681118 199603 1 002 

untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Indikator Kinerja 
sebagaimana termuat 

Pengadilan Negeri 
melaporkan hasil penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 



 

 

                                                         

                                                          
                                                          
 
 
 

NO. NAMA /NIP

1 
Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

NIP. 19651006 199212 2 002

2 
Rosihan Luthfi, S.H.

NIP. 1977011

3 
Sutoto Winarno, S.H.

NIP. 19650221 199403 1 002

4 
Arifkie, SH.MH
NIP.19800927 200212 1 002

5 
Khudzaifah, SH

NIP. 196705151989032015

6 
Ferry Irawan, S.H.
19680410 199603 1 002                                 

7 
Abd.  Mukti , S.H.

NIP. 19660627 199303 1 005

8 
Iwan Mulyono, S.H.

NIP. 19690514  198903 1 001

9 
Annang Mardiyanto, SH 

NIP. 196601131993031005

10 
Intan Mustika Atmaningrum,SH.

NIP. 19840528 2005 02 2 001 

 

                           LAMPIRAN 
 

                                                          NOMOR  
                                                          TANGGAL 

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

 
NAMA /NIP JABATAN

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. 

19651006 199212 2 002 
Ketua

Rosihan Luthfi, S.H. 

3 200212 1 003 
Hakim

Sutoto Winarno, S.H. 

NIP. 19650221 199403 1 002 
Sekretaris

Arifkie, SH.MH 
NIP.19800927 200212 1 002 

Panitera

Khudzaifah, SH 

NIP. 196705151989032015 
Panitera Muda Pidana

Ferry Irawan, S.H. 
19680410 199603 1 002                                 

Plh Panitera Muda 

Perdata

Abd.  Mukti , S.H. 

NIP. 19660627 199303 1 005 
Panitera 

Iwan Mulyono, S.H. 

NIP. 19690514  198903 1 001 
Kasubag. PTIP

Annang Mardiyanto, SH  

NIP. 196601131993031005 

Kepala Sub Bag. 

Organisasi, dan Tata 

Laksana

Intan Mustika Atmaningrum,SH. 

NIP. 19840528 2005 02 2 001  

Kasubag. Umum dan 

Keuangan

Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

   

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH.
   NIP. 19681118 199603 1 002

 

 : SURAT KEPUTUSAN  KETUA  
   PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 

 :   05   / SK-KPN / 1/ 2022 
 :   20 Januari 2022 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
DILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

JABATAN KEDUDUKAN DALAM 
TIM 

Ketua Penasehat 

Hakim Ketua Pelaksana

Sekretaris Penanggung Jawab

Panitera 
Koordinator 

Kepaniteraan 

Panitera Muda Pidana Anggota 

Panitera Muda 

Perdata 
Anggota 

Panitera Muda Hukum Anggota 

Kasubag. PTIP Anggota 

Kepala Sub Bag. 

Organisasi, dan Tata 

Laksana 

Anggota 

Kasubag. Umum dan 

Keuangan 
Anggota 

Ditetapkan di  : S I T U B O N D O 

Pada Tanggal  : 20  Januari  2022 

        Ketua, 
 
 
 
 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH. 
NIP. 19681118 199603 1 002 

 

SITUBONDO  

KEDUDUKAN DALAM 

Ketua Pelaksana 

Penanggung Jawab 

 



 

RENCANA ST

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
JL. PB. Sudirman No 97 Situbondo (68322)

Telp (0338) 671545 - 671397 

Tahun  2020-2024

 

RENCANA STRATEGIS (RE

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 
JL. PB. Sudirman No 97 Situbondo (68322) 

 

2024 

 

ATEGIS (RENSTRA

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

 

itpnsitubondo@gmail.com 

www.pn-situbondo.go.id 

STRA )   
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
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1.1. KONDISI

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh 

pemerintah dan pengaruh luar lainnya

dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menye

perkara pidana

untuk mensukseskan pembangunan hukum dan keadilan.

Pembangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Dimulai dari 

kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama

administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana 

yang jelas dan transparan, diawa

berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya 

pengawasan yang propors

operasional kegiatan penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh 

jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga 

teknis yurdisnya maupun tenaga administratifnya.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya 

pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara 

terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan da

governance. Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang 

pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataan 

                                                                                                                             

                 

BAB  I 
PENDAHULUAN

KONDISI UMUM 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dalam menjala

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh 

pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas 

dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menye

perkara pidana maupun  perdata, yang masuk di 

untuk mensukseskan pembangunan hukum dan keadilan.

Pembangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Dimulai dari 

kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama

administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana 

ang jelas dan transparan, diawali oleh SDM aparatur yang profesional, 

berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya 

pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara 

operasional kegiatan penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh 

jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga 

teknis yurdisnya maupun tenaga administratifnya.

embangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya 

pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara 

terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan da

governance. Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang 

pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataan 
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PENDAHULUAN 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi 

dalam menjalankan tugas dan fungsi 

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebagai Badan Peradilan Umum 

tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh 

ebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas 

dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-

g masuk di tingkat pertama dalam rangka 

untuk mensukseskan pembangunan hukum dan keadilan. 

Pembangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Dimulai dari 

kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, 

administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana 

i oleh SDM aparatur yang profesional, 

berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya 

ional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara 

operasional kegiatan penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh 

jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga 

teknis yurdisnya maupun tenaga administratifnya. 

embangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya 

pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara 

terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good 

governance. Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang 

pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataan 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi 

nkan tugas dan fungsi 

Badan Peradilan Umum 

tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh 

ebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas 

dalam rangka 

Pembangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Dimulai dari 

yuridis, 

administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana 

i oleh SDM aparatur yang profesional, 

berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya 

ional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara 

operasional kegiatan penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh 

jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga 

embangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya 

pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara 

terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk 

lam rangka mewujudkan good 

governance. Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang 

pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataan 



 

                                                                                                                             

                 

kelembagaan dan ketatalaksanaan

kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan 

aparatur. 

Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, 

dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan 

responsibilitas 

mencapai tujuan serta cita

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan d

efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN.

Dalam bidang administrasi

oleh Kepaniteran Pengadilan

pelayanan di 

teknis perkara dipimpin oleh 

operatif pada sebuah Peradilan.

Perencanaan strategis

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

sistematis  

dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan 

Kelas IB. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian 

diuraikan kedalam rencana tindakan. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan 

instrumen pertanggungjawaban, 

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis 

instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan 

sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan 

                                                                                                                             

                 

kelembagaan dan ketatalaksanaan, penataan s

ualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan 

Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, 

dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan 

responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN.

alam bidang administrasi, proses penyelesaian perkara

oleh Kepaniteran Pengadilan yang dipimpin Panitera 

pelayanan di bidang teknis administrasi perkara

teknis perkara dipimpin oleh Sekretaris dengan fungsi menjalankan manajerial dan 

operatif pada sebuah Peradilan. 

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

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

 dan  berkesinambungan  dengan  memperhitungkan

dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan 

. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian 

diuraikan kedalam rencana tindakan.  

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan 

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strateg

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis 

instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan 

sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan 
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penataan sistem kepegawaian, peningkatan 

ualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan 

Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, 

dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan 

pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam 

cita berbangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, 

apat berlangsung secara efektif dan 

efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN. 

proses penyelesaian perkara diselenggarakan 

pimpin Panitera yang mempunyai tugas 

bidang teknis administrasi perkara sedangkan untuk administrasi non 

dengan fungsi menjalankan manajerial dan 

, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

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

memperhitungkan  potensi, peluang 

dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo 

. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan 

perencanaan strategis merupakan langkah awal 

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis 

instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan 

sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan 

peningkatan 

ualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan 

Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, 

dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan 

pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam 

cita berbangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, 

apat berlangsung secara efektif dan 

diselenggarakan 

mempunyai tugas 

on 

dengan fungsi menjalankan manajerial dan 

, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

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

Situbondo  

. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan 

merupakan langkah awal 

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis 

instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan 

sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan 



 

                                                                                                                             

                 

strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran

dilaksankan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang saran

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan 

Situbondo 

strategis Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

fungsinya tersebut ad

Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. 

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Hal-

organisasi, namun

A.  Lingkungan Internal.

Lingkungan internal 

budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui 

kekuatan (strength) dan Kelemahan (weakness) 

besaran yang akan menjadi

upaya pencapaian target rencana strategis ini.

a.   Strength (Kekuatan).

Kekuatan 

memang 

Situbondo Kelas IB

pelaksanaan Renstra ini adalah:

 Visi dan misi yang jelas 

 Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

pada

                                                                                                                             

                 

rategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran

dilaksankan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang saran

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan 

Situbondo  Kelas IB., baik lingkungan internal mau

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 

 

POTENSI DAN PERMASALAHAN 

-hal yang mempengaruhi organisasi tidak hanya berasal dari dalam 

organisasi, namun juga dari luar organisasi. 

Lingkungan Internal. 

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui 

kekuatan (strength) dan Kelemahan (weakness) 

besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang

upaya pencapaian target rencana strategis ini.

Strength (Kekuatan). 

Kekuatan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

memang sudah diatur dalam Lingkungan internal 

Situbondo Kelas IB yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam 

pelaksanaan Renstra ini adalah: 

Visi dan misi yang jelas . 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

pada bulan September  2017 sampai dengan 
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rategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, 

dilaksankan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan 

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri 

, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dalam menjalankan tugas dan 

alah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 

hal yang mempengaruhi organisasi tidak hanya berasal dari dalam 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB terdiri dari Struktur, 

budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui 

kekuatan (strength) dan Kelemahan (weakness) yang ada menjadi variabel atau 

faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan dalam 

upaya pencapaian target rencana strategis ini. 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB mencakup hal-hal yang 

Lingkungan internal Pengadilan Negeri 

yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Telah berhasil meraih Akreditasi 

September  2017 sampai dengan  Maret 2021 masih bisa 

rategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem 

yang memadai, 

a dan 

 

 

dalam menjalankan tugas dan 

alah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 

hal yang mempengaruhi organisasi tidak hanya berasal dari dalam 

terdiri dari Struktur, 

budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui 

yang ada menjadi variabel atau 

dalam 

hal yang 

Pengadilan Negeri 

yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam 

Telah berhasil meraih Akreditasi 

masih bisa 



 

                                                                                                                             

                 

mempertahankan predikatnya 

 Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan yang bekerja sama dengan 

Rumah Saki

 Adanya  system  

memudahkan

keadilan

dalam satu ruangan tersebut terkecuali pengunjung sidang ; 

 Pemisahan tempat parkir

Parkir khusus difabel 

terjamin.

 Ruang Tamu Terbuka

 Ruang tunggu pengunjung yang luas.

  Ruang Sidang Utama

 Ruang Sidang Media Center berfungsi 

ruang 

 Pengadilan Negeri

dan Tehnologi yang memadai .

 Tersedianya

ditentukan dapat terlaksana secara 

 Adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga menjadi acuan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 

 Untuk  mem

Kelas I

 Selalu diadakan pertemuan rutin SIPP

Hakim sehingga dapat menjawab tantangan keterbukaan informasi yang 

                                                                                                                             

                 

mempertahankan predikatnya dengan Nilai A

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan yang bekerja sama dengan 

Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo 

Adanya  system  Pelayanan  Terpadu 

memudahkan dan melayani para pengguna Pengadilan serta 

keadilan  serta untuk mendapatkan informasi serta semua dapat terlayani 

dalam satu ruangan tersebut terkecuali pengunjung sidang ; 

Pemisahan tempat parkir pegawai, Pengguna layanan Pengadilan dan 

Parkir khusus difabel  sehingga menjadi nyaman serta keamanan 

terjamin. 

Ruang Tamu Terbuka 

Ruang tunggu pengunjung yang luas. 

Ruang Sidang Utama. 

Ruang Sidang Media Center berfungsi 

ruang  berbagai kegiatan baik internal maupun Eksternal 

Pengadilan Negeri Situbondo  Kelas I

dan Tehnologi yang memadai . 

Tersedianya antrian sidang sehingga pelaksanaan Jadwal sidang yang 

ditentukan dapat terlaksana secara optimal 

Adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga menjadi acuan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 

Untuk  memupuk  rasa  kebersamaan  di  

Kelas IB.mempunyai yel-yel. 

Selalu diadakan pertemuan rutin SIPP

Hakim sehingga dapat menjawab tantangan keterbukaan informasi yang 
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dengan Nilai A Execleent  

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB menyediakan fasilitas pemeriksaan 

kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan yang bekerja sama dengan 

Situbondo  

erpadu Satu Pintu ( PTSP )  sehingga  

pengguna Pengadilan serta pencari 

untuk mendapatkan informasi serta semua dapat terlayani 

dalam satu ruangan tersebut terkecuali pengunjung sidang ;  

, Pengguna layanan Pengadilan dan 

menjadi nyaman serta keamanan lebih 

 

Ruang Sidang Media Center berfungsi  ruang sebagai aula,  Rapat Bulan , 

berbagai kegiatan baik internal maupun Eksternal . 

Kelas IB mempunyai dukungan Informasi 

antrian sidang sehingga pelaksanaan Jadwal sidang yang 

optimal   

Adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga menjadi acuan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan ; 

upuk  rasa  kebersamaan  di  Pengadilan Negeri Situbondo 

Selalu diadakan pertemuan rutin SIPP untuk Panitera Pengganti dan 

Hakim sehingga dapat menjawab tantangan keterbukaan informasi yang 

nyediakan fasilitas pemeriksaan 

kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan yang bekerja sama dengan 

sehingga  

pencari 

untuk mendapatkan informasi serta semua dapat terlayani 

, Pengguna layanan Pengadilan dan 

lebih 

Rapat Bulan , 

Informasi 

antrian sidang sehingga pelaksanaan Jadwal sidang yang 

Adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga menjadi acuan 

Situbondo  

untuk Panitera Pengganti dan 

Hakim sehingga dapat menjawab tantangan keterbukaan informasi yang 



 

                                                                                                                             

                 

tepat dan akurat.

bulan mengaju pada Pengawasan Internal

 Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) 

pegawai 

 Tersusunnya data arsip dalam rak yang rapi dan urut serta sudah 

dikomputerisasi sehingga memudahkan untuk mencari arsip berkas 

perkara.

 Tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel.

 Tersedianya  CCTV,  Pemadam  Kebakaran,  titik  kumpul  

 Tersedianya pos layanan Hukum ( POSBAKUM )

 Telah adanya sistem manajemen 

informasi.

 Tersedianya layanan 

Indeks Pesepsi 

 Tersedianya 

elektronik 

 Tersedianya fasilita

 Tersedia Jaringan Internet yang memadai sesuai Standarisasi .

 Tersedianya ruangan sidang untuk anak

 Sarana Perpustakaan

b. Weakness (Kelemahan).

Lingkungan internal 

kemungkina

ini adalah

1.  

                                                                                                                             

                 

tepat dan akurat..dan  Pengawasan 2 M

bulan mengaju pada Pengawasan Internal

Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) 

pegawai Pengadilan Negeri Situbondo 

Tersusunnya data arsip dalam rak yang rapi dan urut serta sudah 

dikomputerisasi sehingga memudahkan untuk mencari arsip berkas 

perkara. 

Tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel.

Tersedianya  CCTV,  Pemadam  Kebakaran,  titik  kumpul  

Tersedianya pos layanan Hukum ( POSBAKUM )

Telah adanya sistem manajemen penel

informasi. ( SIPP )  

Tersedianya layanan  Surve Indeks Kepuasan Masyarakat 

Indeks Pesepsi Anti Korupsi. (IPAK )  

Tersedianya Register Buku tamu , Surat Masuk 

elektronik  

Tersedianya fasilitas teleconference 

Tersedia Jaringan Internet yang memadai sesuai Standarisasi .

Tersedianya ruangan sidang untuk anak

Sarana Perpustakaan 

Weakness (Kelemahan). 

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

kemungkinan   menjadi kelemahan dalam pelaksanakaan rencana strategis 

ini adalah : 

 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan
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Pengawasan 2 Minggu , Rapat Dinas rutin tiap 

bulan mengaju pada Pengawasan Internal 

Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) 

Situbondo  Kelas IB. 

Tersusunnya data arsip dalam rak yang rapi dan urut serta sudah 

dikomputerisasi sehingga memudahkan untuk mencari arsip berkas 

Tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel. 

Tersedianya  CCTV,  Pemadam  Kebakaran,  titik  kumpul  . 

Tersedianya pos layanan Hukum ( POSBAKUM ) 

penelusuran perkara berbasis teknologi 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) , Surve 

K )   

Surat Masuk dan  Surat Keluar , secara 

Tersedia Jaringan Internet yang memadai sesuai Standarisasi . 

Tersedianya ruangan sidang untuk anak 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB yang   

kelemahan dalam pelaksanakaan rencana strategis 

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB belum mempunyai 

gan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan ; 

tiap 

Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) 

Tersusunnya data arsip dalam rak yang rapi dan urut serta sudah 

dikomputerisasi sehingga memudahkan untuk mencari arsip berkas 

perkara berbasis teknologi 

Surve 

secara 

yang   

kelemahan dalam pelaksanakaan rencana strategis 

belum mempunyai 



 

                                                                                                                             

                 

2.  

B.  Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, 

maka lingkungan eksternal dapat menjadi 

keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin 

harus dapat dimanfaatkan sebaik

sekecil mungkin. 

a. Opportunity (Peluang).

Situbondo Kelas IB

1.  

                                                                                                                             

                 

 Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan  serta beban  kerja   

Negeri Situbondo Kelas IB ; 

 Terbatasnya sumber daya manusia tentang tenaga aparatur peradilan 

yang memadai  ; 

 Aspek Sarana dan Prasarana 

 Belum sesuainya anggaran yang diterima 

Situbondo Kelas IB dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana 

yang diajukan. 

 Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi 

Situbondo Kelas IB. /  Anggaran 

Pengadilan Negeri Kelas II   

 Belum memadainya  perangkat penunjang 

Tehnologi Informasi ;  

 Gedung yang belum prote type ; 

 Belum memadainya  Komputer / Laptop , mebelier 

Tehnologi yang  memadai  / Up Date 

 

Lingkungan Eksternal. 

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, 

maka lingkungan eksternal dapat menjadi 

keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin 

harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai 

sekecil mungkin.  

Opportunity (Peluang). 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki 

Situbondo Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek

 Aspek Proses Peradilan: 
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Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan 

  yang   dibutuhkan    di   Pengadilan 

Terbatasnya sumber daya manusia tentang tenaga aparatur peradilan 

Belum sesuainya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri 

dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana 

nggaran bagi Pengadilan Negeri 

 Pengadilan Negeri IB sama dengan 

perangkat penunjang dan keamanan Sistem 

Komputer / Laptop , mebelier dan Informasi  

/ Up Date ;  

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, 

maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi 

keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin 

baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai 

peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri 

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 

Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan 

Pengadilan 

Terbatasnya sumber daya manusia tentang tenaga aparatur peradilan 

Pengadilan Negeri 

dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana 

Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri IB sama dengan 

Sistem 

dan Informasi  

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, 

bagi 

keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin 

baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai 

Negeri 

 



 

                                                                                                                             

                 

2.  

3.  

4.  

5. Aspek sarana dan Prasarana

                                                                                                                             

                 

 Adanya website Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses 

berperkara dan informasi lain terkait dengan peradilan serta inovasi 

yang ada kepada Pengguna Pengadilan . 

 Dan website Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

yang terkait anggaran serta penyerapannya 

 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam 

peningkatan kinerja. 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi Jawa Timur 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia

 Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Adanya kegiatan pengawasan  

secara berkala baik untuk internal maupun eks

ke pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Mahkamah Agung 

 Adannya pemberian Reward dan Punishment  untuk mengontol kinerja 

aparat peradilan  

 Pengawasan Internal Setiap  2 (dua) Minggu dan seb

oleh Hakim Pengawas, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri

 Evaluasi dan Monitoring SIPP serta 

 Aspek tertib Admiistrasi dan manajemen peradilan

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar 

hukum Pengadilan Tinggi Surabaya 

5. Aspek sarana dan Prasarana 
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Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB yang 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses 

terkait dengan peradilan serta inovasi 

yang ada kepada Pengguna Pengadilan .  

Dan website Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB yang 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang  laporan – laporan 

yang terkait anggaran serta penyerapannya  .  

Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam 

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

 maupun Mahkamah Agung untuk 

sumber daya manusia. 

 

 dan pembinaan yang dilaksanakan 

baik untuk internal maupun eksternal  / melalui Daring 

ke pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya  dan 

Punishment  untuk mengontol kinerja 

2 (dua) Minggu dan sebulan dilakukan 

oleh Hakim Pengawas, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri 

serta  Penyerapan Anggaran  

Aspek tertib Admiistrasi dan manajemen peradilan 

dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di wilayah 

Surabaya    

yang 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses 

terkait dengan peradilan serta inovasi 

yang 

laporan 

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam 

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

maupun Mahkamah Agung untuk 

yang dilaksanakan 

/ melalui Daring 

dan 

Punishment  untuk mengontol kinerja 

ulan dilakukan 

engadilan di wilayah 



 

                                                                                                                             

                 

b.  Threat (

Kelas IB

melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan:

1. 

                                                                                                                             

                 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di 

Situbondo Kelas IB berupa internet, website

mempermudah pelayanan informasi 

dan Mahkmah Agung R.I.  

 

Threat (Tantangan yang dihadapi). 

Berikut adalah tantangan-tantangan

Kelas IB yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan:

 Aspek Proses Peradilan 

 Pengiriman berkas upaya hukum terkadang tidak tepat waktu. Hal

dikarenakan terdapat pemberitahuan delegasi dimana relaas

tersebut belum diterima oleh Pengadilan Negeri 

 Dalam Aplikasi E.Court ada sebagian 

tidak bisa langsung tersingkron pada aplikasi

petugas  pendamping untuk membantu menginput pada aplikasi 

SIPP ;  

 Pada Pandemi Covid 19 Persidangan 

terdapat kendala yaitu : 

 Jaringan internet di Rutan  atau Kejaksaan tidak stabil

 Adanya keterbatasan media yang digunakan dalam 

online / teleconference 

 Adanya keterbatasan sarana Video Teleconference pada masing 

– masing sektor pelaksanaan persidangan video teleconference 

yang mana apabila ada kegiatan lain di masing 

yang menggunakan media Video Teleconference akan 

mengakibatkan keterlambatan dimulainya persidangan video 

teleconference sehingga jadwal persidangan menjadi terhambat.
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Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri 

berupa internet, website dan aplikasi SIPP untuk 

mempermudah pelayanan informasi  Pengadilan Tinggi Surabaya 

tantangan di Pengadilan Negeri Situbondo 

yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan: 

engiriman berkas upaya hukum terkadang tidak tepat waktu. Hal ini 

t pemberitahuan delegasi dimana relaas delegasi 

tersebut belum diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo   

sebagian  para pihak yang berpekara 

tidak bisa langsung tersingkron pada aplikasi SIPP sehingga ada 

petugas  pendamping untuk membantu menginput pada aplikasi 

Pada Pandemi Covid 19 Persidangan online (secara Teleconference) 

atau Kejaksaan tidak stabil ; 

asan media yang digunakan dalam persidangan 

Adanya keterbatasan sarana Video Teleconference pada masing 

masing sektor pelaksanaan persidangan video teleconference 

mana apabila ada kegiatan lain di masing – masing Satker 

menggunakan media Video Teleconference akan 

keterlambatan dimulainya persidangan video 

jadwal persidangan menjadi terhambat. 

Pengadilan Negeri 

dan aplikasi SIPP untuk 

Tinggi Surabaya   

Pengadilan Negeri Situbondo 

yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 

 

 

yang berpekara 

SIPP sehingga ada 

petugas  pendamping untuk membantu menginput pada aplikasi 

)  

 

Adanya keterbatasan sarana Video Teleconference pada masing 

masing sektor pelaksanaan persidangan video teleconference 

masing Satker 

menggunakan media Video Teleconference akan 

keterlambatan dimulainya persidangan video 

 



 

                                                                                                                             

                 
                                                                                                                             

                 

 Sering terjadi gangguan audio antara Kejaksaan, 

Pengadilan Negeri Situbondo 

teleconference dilaksanakan sehingga menguras energi dan 

melelahkan tidak hanya secara fisik akan tetapi juga pikiran 

sehingga persidangan tidak efektif.

 Sering terjadi Saksi yang tidak terdengar suaranya sehingga

pembuktian persidangan tidak efektif.

 Pada saat persidangan teleconference barang bukti sulit untuk

diperlihatkan ke Majelis Hakim

 Pada saat persidangan melalui teleconference dilaksanakan, 

padasaat Hakim sedang bertanya kepada Terdakwa yang 

berada di Rutan, Terdakwa tersebut bisa 

lain sehingga pada saat persidangan Terdakwa bisa dipengaruhi 

orang lain. 

 Faktanya pada saat dilaksanakan persidangan teleconference

Terdakwa terkesan tidak serius atau main 

sungguh – sungguh atau pura 

Terdakwa cenderung berbelit 

Hakim 

 Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan oleh

karena mediasi di Pengadilan Negeri Situbondo

menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dala

sengketa/perkara. Faktor penghambat kegagalan mediasi di 

Pengadilan antara lain : 

1. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang

keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.

2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi 

    berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien.
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Sering terjadi gangguan audio antara Kejaksaan, Rutan dan 

Situbondo  pada saat persidangan 

dilaksanakan sehingga menguras energi dan 

secara fisik akan tetapi juga pikiran 

sehingga persidangan tidak efektif. 

Sering terjadi Saksi yang tidak terdengar suaranya sehingga 

ak efektif. 

Pada saat persidangan teleconference barang bukti sulit untuk 

diperlihatkan ke Majelis Hakim 

Pada saat persidangan melalui teleconference dilaksanakan, 

padasaat Hakim sedang bertanya kepada Terdakwa yang 

Terdakwa tersebut bisa berbicara dengan orang 

saat persidangan Terdakwa bisa dipengaruhi 

Faktanya pada saat dilaksanakan persidangan teleconference 

Terdakwa terkesan tidak serius atau main – main atau tidak 

sungguh atau pura – pura tidak mendengar dan 

cenderung berbelit – belit sehingga melelahkan buat 

Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan oleh 

di Pengadilan Negeri Situbondo memang belum 

menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian 

sengketa/perkara. Faktor penghambat kegagalan mediasi di 

Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang 

keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi. 

Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan 

yang mereka dapatkan dari para klien. 

dan 

aat persidangan 

dilaksanakan sehingga menguras energi dan 

secara fisik akan tetapi juga pikiran 

 

 

Pada saat persidangan melalui teleconference dilaksanakan, 

padasaat Hakim sedang bertanya kepada Terdakwa yang 

berbicara dengan orang 

saat persidangan Terdakwa bisa dipengaruhi 

 

main atau tidak 

mendengar dan 

belit sehingga melelahkan buat 

 

 

 

sengketa/perkara. Faktor penghambat kegagalan mediasi di 

 

 

 



 

                                                                                                                             

                 

2.  

3.  

4. 

                                                                                                                             

                 

3. Kurangnya kesiapan dan kedisiplinan juru sumpah di ruang sidang, 

hal ini dikarenakan kurangnya jumlah Juru Sumpah di Pengadilan 

Negeri Situbondo  

 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Good 

Corporate Governance. 

 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Terbatasnya jumlah sumber daya Aparatur peradilan ; 

 Personil Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

sesuai dengan kompentensi  dan kemampuan kerja yang dibutuhkan 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

 Adanya jabatan rangkap sehingga dalam pelaksanaan kurang 

optimal ; 

 Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Aparat Peradilan khususnya Pengadi

lebih berhati – hati melaksanakan tugas dan  harus berpedoma

serta mengacu pada SEMA , SK KMA dan 

berlaku  sebagai control  kinerja aparat peradilan

 Aspek sarana dan prasarana 

 Anggaran yang diberikan pusat untuk penga

prasaran tidak sesuai kebutuhan

pelaksanaan tugas dalam rangka

Pengadilan Negeri Situbondo  

 Belum tersedianya  fasilitas yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri

Situbondo  untuk mendukung proses pelayanan terhadap masyarakat

pencari keadilan seperti Sarana Ruang Mediasi

Informasi  yang memadai, sarana

teleconference, sarana pendukung 
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Kurangnya kesiapan dan kedisiplinan juru sumpah di ruang sidang, 

ini dikarenakan kurangnya jumlah Juru Sumpah di Pengadilan 

pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Good 

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Terbatasnya jumlah sumber daya Aparatur peradilan ;  

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB yang diterima belum 

nsi  dan kemampuan kerja yang dibutuhkan 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB. 

Adanya jabatan rangkap sehingga dalam pelaksanaan kurang 

 

Aparat Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

hati melaksanakan tugas dan  harus berpedoman SOP 

pada SEMA , SK KMA dan  aturan – aturan  yang 

kinerja aparat peradilan. 

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan 

prasaran tidak sesuai kebutuhan, sehingga dapat menghambat 

pelaksanaan tugas dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi 

fasilitas yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri 

untuk mendukung proses pelayanan terhadap masyarakat 

pencari keadilan seperti Sarana Ruang Mediasi, Ruang Tehnologi 

yang memadai, sarana persidangan secara 

teleconference, sarana pendukung lainnya ;  

Kurangnya kesiapan dan kedisiplinan juru sumpah di ruang sidang,        

ini dikarenakan kurangnya jumlah Juru Sumpah di Pengadilan 

pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Good 

belum 

nsi  dan kemampuan kerja yang dibutuhkan  

Adanya jabatan rangkap sehingga dalam pelaksanaan kurang 

Kelas IB 

SOP 

aturan  yang 

na dan 

 

terwujudnya Visi dan Misi 

 

 

hnologi 

persidangan secara 



 

                                                                                                                             

                 

C.  Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan meilhat faktor

akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya

terwujudnya

dan bermoral menuju Kepemerintahan yang Baik sebagaimana dirumuskan 

dalam Visi 

Berdasarkan faktor

menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Peni

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

2. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.

3. Peningkatan profesionalisme

hati segenap jajaran di lingkungan 

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas 

hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan 

sebagai berikut:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan 

tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan 

sistem yang saling

2.  Adanya pembinaan

aparatur 

3.  Adanya dukungan sumber daya 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                 

Faktor Kunci Keberhasilan 

Dengan meilhat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya

terwujudnya  aparatur negara yang  transparan ,

dan bermoral menuju Kepemerintahan yang Baik sebagaimana dirumuskan 

dalam Visi Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang 

menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

Peningkatan efektivitas, efisiensi , tran

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB. 

Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.

Peningkatan profesionalisme , terukur,  inovatif

segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas 

hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan 

sebagai berikut: 

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan 

tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan 

sistem yang saling terkait. 

Adanya pembinaan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia 

aparatur Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Adanya dukungan sumber daya  dan sarana prasarana 
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Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya  mendukung 

transparan ,Akuntabel , profesional, handal, 

dan bermoral menuju Kepemerintahan yang Baik sebagaimana dirumuskan 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB. 

faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang 

menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah: 

, transparan , dan akuntabel kerja 

Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif. 

inovatif  dan melayani dengan senang 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB. 

Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas 

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas 

hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan 

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan 

tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan 

dan pengembangan sumber daya manusia 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB agar menjadi profesional. 

dan sarana prasarana yang memadai. 

 

mendukung  

  

dan bermoral menuju Kepemerintahan yang Baik sebagaimana dirumuskan 

faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang 

kerja 

nang 

Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas 

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas 

hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan 

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan 

tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan 

dan pengembangan sumber daya manusia 



 

                                                                                                                             

                 

 

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) 

2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataa

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang

undangan untuk me

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta 

sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja 

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang dis

dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau 

Badan Peradilan, dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 20

ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

yang telah ditetapkan organisasi

Visi  dan  misi 

kedepan  sebagai  dasar  acuan  dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai 

sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi adalah suatu gambaran tentang

dan citra yang ingin

Visi Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

"Terwujudnya 

Pengadilan Negeri 

                                                                                                                             

                 

BAB II 
 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

DAN MISI 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataa

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang

undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta 

sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang dis

dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau 

Badan Peradilan, dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis 

n 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

yang telah ditetapkan organisasi 

misi  merupakan  panduan  yang  memberikan 

kedepan  sebagai  dasar  acuan  dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai 

sasaran atau target yang ditetapkan. 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan

yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB yang telah dirumuskan 

Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo 

Pengadilan Negeri Situbondo  adalah badan peradilan tingkat pertama.
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SASARAN STRATEGIS 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tahun 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan 

dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau visionable dari kinerja lembaga 

Badan Peradilan, dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis 

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

memberikan  pandangan   dan   arah 

kedepan  sebagai  dasar  acuan  dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai 

keadaan masa depan yang berisikan  cita-cita 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB.                

yang telah dirumuskan adalah : 

Situbondo  yang Agung". 

adalah badan peradilan tingkat pertama. 

tahun        

, penertiban, 

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta 

 

esuaikan 

dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 

dari kinerja lembaga 

Badan Peradilan, dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis 

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

 

kedepan  sebagai  dasar  acuan  dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai 

 

                 



 

                                                                                                                             

                 

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, 

maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, 

kemuliaan, keluhuran.

Sehingga visi 

badan peradilan tin

oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran 

sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara 

guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat

Untuk mencapai visi tersebut, 

menetapkan misi yang

1. Menjaga kemadirian 

2. Memberikan pelayanan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi 

Kelas IB

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu 

pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas 

permasalahan yang dihadapi 

strategi yang tepat dan menyeluruh u

Tujuannya agar

bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum

meningkatnya kepercayaan 

2.2.  TUJUAN DAN 

Untuk mewujudkan visi dan misi 

strategis Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

                                                                                                                             

                 

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, 

maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, 

kemuliaan, keluhuran. 

Sehingga visi Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

badan peradilan tingkat pertama yang dihormati dan disegani lantaran dikelola

oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran 

sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara 

guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan k

Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi 

Kelas IB 

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu 

pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas 

permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. 

Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang 

bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum

meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 
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Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, 

maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB adalah ingin mewujudkan 

gkat pertama yang dihormati dan disegani lantaran dikelolah 

oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran 

sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara 

Indonesia. 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

kum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo 

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu 

pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dan rencana 

ntuk menjawab permasalahan yang ada. 

dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang 

bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta 

publik kepada lembaga peradilan. 

tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan 

 

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, 

maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, 

adalah ingin mewujudkan 

 

oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran 

sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara 

 

 

Pengadilan Negeri Situbondo 

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu 

pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas 

dan rencana 

ntuk menjawab permasalahan yang ada. 

dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang 

serta 

selanjutnya dirumuskan tujuan 



 

                                                                                                                             

                 

Tujuan strategis

visi yang akan dicapai

tahun. Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja 

(performance indicator) yang terukur. 

Negeri Situbondo Kelas IB

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu 

sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana 

visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat

visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai 

Situbondo Kelas IB

1. Memberikan Pelayanan prima  bagi Pengguna Pengadilan

bermoral

2. Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat 

tepat waktu  . 

Sedangkan 

yang akan dicapai dari tahu

akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah 

dijabarkan tersebut

Situbondo Kelas IB

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam 

tabel sebagai berikut

 

 

 

 

                                                                                                                             

                 

Tujuan strategis merupakan penjabaran at

visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja 

(performance indicator) yang terukur. Dengan diformulasikan tujuan strategis 

Negeri Situbondo Kelas IB akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu 

sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana 

visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan 

visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai 

Situbondo Kelas IB adalah sebagai berikut: 

Memberikan Pelayanan prima  bagi Pengguna Pengadilan

bermoral dan Keterbukaan .  

Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat 

tepat waktu  .  

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 20

akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah 

dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai 

Situbondo Kelas IB adalah sebagai berikut :  

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam 

tabel sebagai berikut : 

                                                                                                                                     14 

 

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

gka waktu 1 (satu)  tahun sampai 5 (lima) 

Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja 

Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan 

akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu 

sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana 

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan 

visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Memberikan Pelayanan prima  bagi Pengguna Pengadilan, dan berintegritas, 

Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelesaian perkara yang 

adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut 

akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah 

. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri 

 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam 

 

5 (lima) 

Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja 

Pengadilan 

akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu 

sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana 

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan 

Pengadilan Negeri 

, dan berintegritas, 

dan penyelesaian perkara yang 

adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

Tujuan tersebut 

akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah 

Pengadilan Negeri 

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam 



 

                                                                                                                             

                 

 
 

No 

1 
1 Terwujudnya proses 

peradilan yang 
transparan dan Akuntabel

2 
 

Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara

3 Meningkatkan kualitas 
pengawasan 

4 Peningkatan kualitas 
Sumber Daya manusia

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                             

                 

 
SASARAN  INDIKATOR KINERJA

2 
Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan Akuntabel 

a. Presentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu:
- Perdata 
- Pidana 

 
b. Presentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum:
- BANDING

Perdata
Pidana 

- KASASI
Perdata
Pidana 

- PENINJAUAN KEMBALI
Perdata
Pidana 

c. Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan
 

Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase Isi Putusan Yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu 
 

Meningkatkan kualitas 
pengawasan  

a. Jumlah Pengawasan terhadap 
keuangan perkara

b. Jumlah pengawasan terhadap 
keuangan Negara (DIPA) 

c. Jumlah pengawasan oleh 
hakim pengawas
 

Peningkatan kualitas 
Sumber Daya manusia 

a. Jumlah SDM kesekretariatan 
yang mengikuti 
diklat/bimtek/secara tatap 
muka  maupun online

b. Jumlah SDM tenaga teknis 
yang mengikuti 
diklat/bimtek/secara tatap 
muka  maupun online
 

BAB III 
 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
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INDIKATOR KINERJA 

 

 
TARGET 

3 4 
Presentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu: 

 
 

 
 

93% 
96% 

Presentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 

BANDING 
Perdata 
Pidana  
KASASI 
Perdata 
Pidana  
PENINJAUAN KEMBALI 
Perdata 
Pidana  

 
 
 

65% 
90% 

 
60% 
97% 

 
90% 
97% 

 
Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

90% 
(3,7)  

Persentase Isi Putusan Yang 
diterima oleh para pihak tepat 

100% 

Jumlah Pengawasan terhadap 
keuangan perkara 
Jumlah pengawasan terhadap 
keuangan Negara (DIPA)  
Jumlah pengawasan oleh 
hakim pengawas 

12 
 

12 
 

12 

Jumlah SDM kesekretariatan 
mengikuti 

diklat/bimtek/secara tatap 
muka  maupun online 
Jumlah SDM tenaga teknis 
yang mengikuti 
diklat/bimtek/secara tatap 
muka  maupun online 

8 
 
 

8 

DAN STRATEGI 



 

                                                                                                                             

                 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita

dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

Salah satu upaya mewujudkan cita

merencanakan pembangunan na

berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah 

digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005

tahap RPJMN II yang masing

memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan 

memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk 

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan 

Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus 

meningkat.

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di 

berbagai bi

perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan 

perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya 

saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasara

menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin 

penting pembangunan hukum 20

berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum 

daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala

bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan 

hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

                                                                                                                             

                 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita

dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan 

merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan 

berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah 

digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalan

tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan 

memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan 

memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk 

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan 

Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus 

. 

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di 

berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif 

perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan 

perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya 

saing Indonesia. 

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan 

menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin 

penting pembangunan hukum 2020-2024 : (a) menciptakan penegakan hukum yang 

berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum 

daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala

bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan 

hukum dalam lima tahun ke depan, yakni : 
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MAHKAMAH AGUNG RI 

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita 

dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan 

sional secara utuh, berkelanjutan, dan 

berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah 

digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 

2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani 

masing berfokus semata untuk menata dan 

memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan 

memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan 

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing 

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan 

Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus 

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di 

dang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif 

perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan 

perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya 

n pembangunan jangka panjang nasional dan 

menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin 

: (a) menciptakan penegakan hukum yang 

berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan 

daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala 

bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan 

cita 

dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan 

sional secara utuh, berkelanjutan, dan 

berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah 

digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 

i 

masing berfokus semata untuk menata dan 

memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan 

memantapkan pembangunan 

menekankan daya saing 

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan 

Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus 

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di 

dang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif 

perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan 

perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya 

n pembangunan jangka panjang nasional dan 

menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin 

: (a) menciptakan penegakan hukum yang 

untuk peningkatan 

 

bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan 



 

                                                                                                                             

                 

1. Penegakan hukum yang berkualitas

2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan 

sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing

masing sasaran 

12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan 

urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut

 

 

 

 

 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam 

RPJMN tahun 20

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung 

menetapkan 

1)  Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2)  Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3)  Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4)  Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan 

Peradilan.

6)  Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

7)  Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya 

                                                                                                                             

                 

1. Penegakan hukum yang berkualitas 

itas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan 

sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing

masing sasaran pembangunan hukum nasional 20

12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan 

urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut

 

Backgroun  Study RPJMN 20

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam 

RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung 

menetapkan 8 sasaran sebagai berikut : 

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan 

Peradilan. 

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya 
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itas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM 

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan 

sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-

pembangunan hukum nasional 2020-2024 diturunkan lagi ke dalam 

12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan 

urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut : 

Study RPJMN 2020-2024 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam 

tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung 

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan. 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan 

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. 

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya 

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan 

diturunkan lagi ke dalam 

12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam 

tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung 

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan 

 

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya 



 

                                                                                                                             

                 

Aparatur di

8)  Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki a

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

(1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; 

(2) Pembatasan perkara kasasi; 

(3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan 

(4) Penguatan akses peradilan. 

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a.  Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor :

IX/2011 yang dipe

dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : 

 Kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), 

 Kamar

 Kamar

 Kamar

  Kamar 

(1) menjaga konsistensi putusan, 

(2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan 

(3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, 

setelah lebih dari 

telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/

teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem 

                                                                                                                             

                 

Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung. 

Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

masing sasaran strategis di atas memiliki a

SASARAN STRATEGIS 1 : 

erwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

(1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;  

(2) Pembatasan perkara kasasi;  

(3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan 

(4) Penguatan akses peradilan.  

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor :

IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor :

dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : 

amar pidana (pidana umum dan pidana khusus), 

amar perdata (perdata umum dan perdata khusus), 

amar Tata Usaha Ngara ( TUN,  

amar agama dan 

amar militer dengan tujuan  

(1) menjaga konsistensi putusan,  

(2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan 

(3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, 

setelah lebih dari 3 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya

dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/

teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem 
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Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 

masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut.:  

erwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

(3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan  

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut : 

Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar 

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/ 

rbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang 

dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara :  

amar pidana (pidana umum dan pidana khusus),  

perdata (perdata umum dan perdata khusus),  

(2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan  

(3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung,  

tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar 

dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/ 

teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem 

 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

 

017/KMA/SK/II/2012 yang 

aturan sistem kamar 

 

teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem 



 

                                                                                                                             

                 

kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga 

penyempurnaan penerapan sistem kamar ini

dengan rencana strategi :

(a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan 

manajemen perkara, 

(b)  penguatan database perkara dan publikasi perkara,

 (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutu

penyempurnaan aturan sistem kamar.

b.  Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara 

masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 

90% berasal dari peradilan umum 

melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, 

hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil 

putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga mem

pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak 

belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai 

dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat 

Banding bisa diterap

ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui 

secara berkala.

c.  Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberha

mediasi yang menggunakan metode win

lebih dari

secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini 

disebabkan mekanisme pros

                                                                                                                             

                 

kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga 

penyempurnaan penerapan sistem kamar ini

dengan rencana strategi : 

(a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan 

manajemen perkara,  

penguatan database perkara dan publikasi perkara,

(c) menempatkan personil sesuai dengan kebutu

penyempurnaan aturan sistem kamar. 

Pembatasan Perkara Kasasi 

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara 

masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 

90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk 

melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, 

hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil 

putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga mem

pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak 

belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai 

dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat 

Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama 

ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui 

secara berkala. 

Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberha

mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak 

lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 10% sehingga belum efektif 

secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini 

disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena 
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kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga 

penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan 

(a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan 

penguatan database perkara dan publikasi perkara, 

(c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan 

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara 

masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 

sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk 

melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, 

hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil 

putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para 

pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak 

belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai 

dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat 

kan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama 

ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui 

Proses berperkara yang sederhana dan murah 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan 

win solution dan memakan waktu tidak 

% sehingga belum efektif , sehingga belum 

secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini 

edur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena 

kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga 

dipandang sangat perlu dilakukan 

(a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan 

masing kamar dan 

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara 

masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 

sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk 

melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, 

hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil 

icu para 

pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak 

belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai 

dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat 

kan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama 

ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui 

silan 

win solution dan memakan waktu tidak 

sehingga belum 

secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini 

edur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena 



 

                                                                                                                             

                 

mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim 

memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang 

mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mer

pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan 

penajaman metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan 

sosialisasi manfaat

di luar peng

perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata 

dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan 

terobosan hukum acara untuk menyederhanaka

(small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan 

perubahan

SASARAN STRATEGIS 

 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan 

Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah A

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian 

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

menyatakan bahwa perkara

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan waji

Banding. 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi 

                                                                                                                             

                 

mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim 

memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang 

mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mer

pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan 

penajaman metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan 

sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi 

di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan 

perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata 

dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan 

terobosan hukum acara untuk menyederhanaka

(small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan 

perubahan / revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

SASARAN STRATEGIS 2 : 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan 

Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah A

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian 

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi 
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mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim 

memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang 

mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus 

pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan 

penajaman metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan 

mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi 

adilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan 

perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata 

dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan 

terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya 

(small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan 

revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung. 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara 

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan 

Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian 

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang 

perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi 

mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim 

memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang 

eka lebih fokus 

pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan 

penajaman metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan 

mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi 

adilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan 

perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata 

dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan 

n dan meringankan biayanya 

(small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan 

 

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan 

Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

gung harus diselesaikan dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian 

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

yang 

perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

        

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi 



 

                                                                                                                             

                 

kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta 

merespon keluhan masyarakat akan lamanya p

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung 

mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang 

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia pada but

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua 

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

cepat oleh undang

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah

Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pen

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

melalui laporan perkara.

Jangka

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agun

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian 

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara ya

menyatakan bahwa perkara

                                                                                                                             

                 

kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta 

merespon keluhan masyarakat akan lamanya p

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung 

mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang 

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus 

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua 

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara 

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah

gung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pen

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

g lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

melalui laporan perkara. 

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agun

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian 

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara ya

menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 
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kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta 

merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan 

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung 

mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang 

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik 

ir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus 

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua 

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

perkara Perdata Khusus atau Perkara 

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 

gung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

g lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian 

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang 

perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta 

enyelesaian perkara dilingkungan 

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung 

mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang 

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik 

ir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus 

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua 

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

perkara Perdata Khusus atau Perkara 

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

 

gadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

g lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

g harus diselesaikan dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian 

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

ng 

perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 



 

                                                                                                                             

                 

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib m

Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam 

mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian 

hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia pada b

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua 

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

cepat oleh undang

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 

Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di P

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

minutasi. 

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

melalui laporan perkara. Disa

terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu 

agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan 

hukum formil yang ada, Mahkamah Agung men

                                                                                                                             

                 

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam 

mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian 

hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus 

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua 

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara 

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 

Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di P

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

ing lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat 

terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu 

agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan 

hukum formil yang ada, Mahkamah Agung men
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usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam 

mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian 

hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara 

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang 

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik 

utir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus 

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua 

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

perkara Perdata Khusus atau perkara 

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 

Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

ing lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

mping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat 

terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu 

agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan 

hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung 

        

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam 

mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian 

penyelesaian perkara 

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah 

119/KMA/SK/VII/2013 tentang 

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik 

utir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus 

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua 

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

perkara Perdata Khusus atau perkara 

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 

engadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

ing lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

mping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat 

terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu 

agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan 

yusun regulasi sebagai payung 



 

                                                                                                                             

                 

hukum terlaksananya small claim court.

SASARAN STRATEGIS 

Meningkatnya hasil pembinaa

Peradilan. 

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk 

Pejabat setingkat 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat 

Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen

SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based 

ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program 

pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun 

standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit 

Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI 

untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksa

permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94

Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah 

Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 

tentang Ketentuan Penegaka

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk 

Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang a

didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan 

kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan 

regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan 

peradilan yang 

                                                                                                                             

                 

hukum terlaksananya small claim court. 

SASARAN STRATEGIS 3 :  

Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di L

 

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk 

Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat 

Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen

SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based 

ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program 

pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun 

standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit 

Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI 

untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksa

permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94

Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah 

Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 

tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk 

Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang a

didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan 

kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan 

regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya 
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n bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan 

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk 

Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat 

Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen 

SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan 

ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program 

pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun 

standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana 

Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI 

untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi. 

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan 

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, 

permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 

Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah 

Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 

n Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk 

Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang 

didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan 

kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan 

regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan 

berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya 

ingkungan 

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk 

Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat 

 

HR Management), menempatkan 

ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program 

pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun 

pelaksana 

Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI 

naan Pengawasan, 

 

Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah 

Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 

n Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk 

da yang 

didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan 

kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan 

regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan 

berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya 



 

                                                                                                                             

                 

adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan 

tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran 

standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan per

dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan 

Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi 

yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan 

dan penguku

SASARAN STRATEGIS 

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber 

Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang 

terintegrasi dan menunjang sistem 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut

 (1) Transparansi kinerja

 (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi

 (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis

   1.  Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk 

mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan 

internal organisasi maupun para pencari keadilan dan penggun

layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan 

kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari 

keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan

badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan 

kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk 

memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di 

setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan 

                                                                                                                             

                 

adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan 

tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran 

standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan per

dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan 

Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi 

yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan 

dan pengukuran SKP. 

SASARAN STRATEGIS 4 :  

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber 

Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang 

terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut

(1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;

(2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi

(3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis

Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk 

mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan 

internal organisasi maupun para pencari keadilan dan penggun

layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan 

kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari 

keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan

badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan 

kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk 

memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di 

setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan 
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adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan 

tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran 

standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah 

dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan 

Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi 

yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan 

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber 

Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung 

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang 

peradilan yang sederhana, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

secara efektif dan efisien; 

(2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi  

(3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI. 

Transparansi kinerja secara efektif dan efisien 

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk 

mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan 

internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa 

layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan 

kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari 

keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu 

kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk 

memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di 

setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan 

adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan 

tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran 

kara dengan jumlah 

dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan 

Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi 

yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan 

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber 

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang 

peradilan yang sederhana, transparan dan 

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk 

mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan 

a jasa 

layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan 

kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari 

perlunya satu 

kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk 

memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di 

setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan 



 

                                                                                                                             

                 

kualitas pelayanan informasi

mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar 

institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” 

yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar

informasi

standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan 

teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, 

dan transparansi ser

adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya 

Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung 

untuk mencapai hal

a) 

     

b) 

c) 

d) 

e) 

                                                                                                                             

                 

kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan 

mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar 

institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” 

yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar

informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan 

standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan 

teknologi informasi yang memadai. 

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, 

dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu 

adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya 

Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung 

untuk mencapai hal-hal berikut ini: 

a)  Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap 

     semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, 

termasuk    putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

 Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas 

aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan 

informasi, dan kesaksian ;  

 Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan 

mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses 

berbasis komputer ; 

 Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan 

teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas 

kinerja; 

 Pengembangan  metode  pembelajaran

e- learning atau pembelajaran jarak jauh sec
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kepada masyarakat, yaitu dengan 

mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar 

institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” 

yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar 

dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan 

standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan 

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, 

ta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu 

adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya 

Badan Peradilan Indonesia yang agung. 

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung 

Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap 

semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, 

putusan, jurnal hukum, dan lainnya; 

Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas 

aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan 

Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan 

mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses 

bentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan 

teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas 

pembelajaran  dari  Bimbingan  Teknis menuju 

learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap. 

kepada masyarakat, yaitu dengan 

mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar 

institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” 

menukar 

dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan 

standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan 

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, 

ta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu 

adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya 

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung 

Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap   

semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan,    

Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas 

aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan 

Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan 

mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses 

bentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan 

teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas 

menuju    



 

                                                                                                                             

                 

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah 

Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola 

secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu 

yang tersebar di 

ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini 

organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, 

serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan

2.  Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, 

sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan 

disegala bidang termasuk mempermud

tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang 

komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan

aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang 

dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan 

regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahny

sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

a)  Undang

Publik, undang

kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyar

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses 

terjadinya kebijakan publik

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan

pelaksa

                                                                                                                             

                 

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah 

Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola 

secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu 

yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat 

ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini 

organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, 

serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan

Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, 

sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan 

disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan 

tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang 

komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan

aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang 

dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan 

regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahny

sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, undang-undang ini terbit dilatar belakangi

kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyar

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses 

terjadinya kebijakan publik 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan

pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta 
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Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah 

Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola 

secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu 

seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat 

ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini 

organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, 

serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya. 

Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi 

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, 

sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan 

ah dan mempercepat proses pelaksanaan 

tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang 

komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan- 

aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. 

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang 

dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan 

regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang 

sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti: 

undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

belakangi adanya tuntutan tata kelola 

kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/ 2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan 

naan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta 

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah 

Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola 

secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu 

seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat 

ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini 

organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, 

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, 

sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan 

ah dan mempercepat proses pelaksanaan 

tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang 

 

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang 

dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan 

a yang 

undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

adanya tuntutan tata kelola 

atkan adanya 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses 

2011 

 

naan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta 



 

                                                                                                                             

                 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang

diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi 

dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedom

yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor : 144/KMA/VIII/2007 ten

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) CTS Versi 01 dan CTS Versi 

02 ,CTS Versi 03 

sudah 

Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

3.    Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria 

Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah 

mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur per

dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah

langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan 

terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM 

yang dimaksud adalah s

biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem 

ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis 

kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen k

dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami 

secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara 

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal 

attributes), yang dapat dilihat dan diukur

                                                                                                                             

                 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang

diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi 

dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedom

yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) CTS Versi 01 dan CTS Versi 

CTS Versi 03 CTS Versi 32.05 , Versi 

sudah menjadi  SIPP versi, 4.1.1 dilingkungan Peradilan Umum, 

Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria 

Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah 

mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur per

dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah

langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan 

terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM 

yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang 

biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem 

ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis 

kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen k

dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami 

secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara 

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal 

attributes), yang dapat dilihat dan diukur 
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sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, 

diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi 

dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi 

yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

tang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) CTS Versi 01 dan CTS Versi 

Versi 3.3.0.-01, 4.1.0. dan  hingga saat 

dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama. 

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI 

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria 

Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah 

mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas 

dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-

langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan 

terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM 

istem manajemen SDM berbasis kompetensi yang 

biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem 

ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis 

kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci 

dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami 

secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara 

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal 

 dari perilaku kerja yang ditampilkan. 

undangan, 

diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi 

an pelayanan informasi 

yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

tang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) CTS Versi 01 dan CTS Versi 

ingga saat 

Peradilan 

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria 

Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah 

mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria 

adilan yang berintegritas 

langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan 

terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM 

istem manajemen SDM berbasis kompetensi yang 

biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem 

ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis 

unci 

dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami 

secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara 

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal 

dari perilaku kerja yang ditampilkan. 



 

                                                                                                                             

                 

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan 

hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat 

dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar 

manusia se

leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard 

competency adalah

fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan

seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di 

lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, 

membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam 

CBHRM adalah menyusun profil kompetensi ja

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar 

kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang 

dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta 

indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan 

untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan 

desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat 

dikembangkan sebagai berikut :

a)  Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang 

dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

c)  Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

d)  Remunerasi berbasis kompetensi;

e)  Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem

seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai 

asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai 

                                                                                                                             

                 

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan 

hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat 

dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar 

manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : 

leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard 

competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan 

fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan

seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di 

lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, 

membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam 

CBHRM adalah menyusun profil kompetensi ja

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar 

kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang 

dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta 

indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan 

untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan 

desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat 

dikembangkan sebagai berikut : 

Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang 

dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

Penilaian kinerja berbasis kompetensi; 

Remunerasi berbasis kompetensi; 

Pola karir berbasis kompetensi. 

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka 

seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai 

asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai 
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Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan 

hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat 

dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar 

rta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : 

leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard 

kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan 

fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan 

seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di 

lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, 

membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam 

CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi. 

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar 

kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang 

dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta 

indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal 

untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan 

desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat 

Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi; 

Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang 

dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi; 

 

pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka 

seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai 

asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai 

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan 

hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat 

dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar 

rta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : 

leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard 

kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan 

 

seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di 

lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, 

membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam 

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar 

kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang 

dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta 

menjadi persyaratan minimal 

untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan 

desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat 

Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang 

pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka 

seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai 

asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai 



 

                                                                                                                             

                 

kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud ditera

dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi

kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian 

remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembang

membangun model kompetensi (teknis dan non

untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan

bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. 

Dalam hal ini

pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. 

Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan 

dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (komp

disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait 

dengan pengelolaan

pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis 

kompetensi memudahkan

memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan 

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola 

SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan

efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut 

adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem 

pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang

kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.

2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural

Badan Peradilan.

3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM

                                                                                                                             

                 

kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud ditera

dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi

kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian 

remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan 

membangun model kompetensi (teknis dan non

untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan

bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. 

Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan 

pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. 

Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan 

dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (komp

disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait 

dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka 

pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis 

kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat 

memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan 

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola 

SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan

efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut 

adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem 

pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

Tersedianya peraturan perundang

kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.

Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural

Badan Peradilan. 

Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM
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kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik 

dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan 

kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian 

remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB). 

an karir, Mahkamah Agung akan 

membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi 

untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di 

bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. 

termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan 

pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. 

Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan 

dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya 

disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait 

organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka 

pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis 

implementasi ini, karena pendekatan ini sangat 

memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan 

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola 

SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan 

efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut 

adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem 

pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut : 

Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan. 

Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural 

Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM 

pkan baik 

promosi, penentuan 

kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian 

an karir, Mahkamah Agung akan 

teknis) dan profil kompetensi 

badan peradilan di 

bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. 

termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan 

pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. 

Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan 

etensinya 

disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait 

organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka 

pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis 

implementasi ini, karena pendekatan ini sangat 

memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan 

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola 

 

efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut 

adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem 

ng 

 

 



 

                                                                                                                             

                 

pengelolanya.

4. Adanya keterpaduan antara str

manajemen SDM.

5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan 

visi, misi dan sasaran organisasi.

6.  Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan 

sistem, ketentuan dan 

7.  Mendorong kepatuhan terhadap nilai

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan 

dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta 

keahliannya. Peningkatan kapasitas 

kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada 

masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah 

dengan penyelenggaraan

terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan 

yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat 

sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelat

rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara 

yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia 

yang kompeten dengan kriteria obyektif,

yang berintegritas dan profesio

dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri 

dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi 

tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai

pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, 

                                                                                                                             

                 

pengelolanya. 

Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi 

manajemen SDM. 

Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan 

visi, misi dan sasaran organisasi. 

Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan 

sistem, ketentuan dan prosedur. 

Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan 

dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta 

keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya 

kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada 

masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah 

dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, 

terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan 

yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat 

sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelat

rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara 

yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia 

yang kompeten dengan kriteria obyektif, 

yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten 

dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri 

dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi 

tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai

pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, 
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ategi pengorganisasian dengan strategi 

Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan 

Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan 

nilai organisasi dan etika profesi. 

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan 

dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta 

profesi akan mendorong meningkatnya 

kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada 

masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah 

pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, 

terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan 

yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat 

sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam 

rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara 

yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia 

 sehingga tercipta personil peradilan 

nal. Sumber daya manusia yang kompeten 

dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri 

dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi 

tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai 

pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. 

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, 

ategi pengorganisasian dengan strategi 

Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan 

Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan 

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan 

dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta 

profesi akan mendorong meningkatnya 

kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada 

masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah 

pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, 

terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan 

yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat 

ihan, dalam 

rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara 

yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia 

sehingga tercipta personil peradilan 

nal. Sumber daya manusia yang kompeten 

dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri 

dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi 

 

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, 



 

                                                                                                                             

                 

berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Apara

Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training 

Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada 

berbagai aspek, yaitu meliputi :

1.  Kelembagaan (institusional);

2.  Sarana dan prasara

3.  Sumber daya manusia;

4.  Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;

5.  Pemanfaatan hasil diklat;

6.  Anggaran diklat

7.  Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan 

pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh

usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan 

berkelanjutan (Continuing Judic

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur 

peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya 

telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan 

perkembangan

misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan 

wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau 

bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan 

komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai 

pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus 

                                                                                                                             

                 

berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Apara

Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training 

Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada 

berbagai aspek, yaitu meliputi : 

Kelembagaan (institusional); 

Sarana dan prasarana yang diperlukan;

Sumber daya manusia; 

Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;

Pemanfaatan hasil diklat; 

Anggaran diklat , serta 

Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan 

pengembangan). 

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada 

usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan 

berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur 

peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya 

telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan 

perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, 

misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan 

wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau 

bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan 

komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai 

pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus 
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berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang 

Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training 

Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada 

na yang diperlukan; 

Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan; 

Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan 

aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada 

usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. 

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan 

ial Education atau CJE). Maksudnya, 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur 

peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya 

telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan 

profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, 

misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan 

wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau 

bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi 

komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai 

pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus 

berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem 

tur Peradilan yang 

Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training 

Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada 

Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan 

aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada 

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan 

ial Education atau CJE). Maksudnya, 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur 

peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya 

telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan 

profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, 

misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan 

wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau 

aplikasi 

komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai 

pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus 



 

                                                                                                                             

                 

diperhatikan, yaitu :

a.  Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan 

aparatur peradilan 

b.  Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan 

terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai 

pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, 

sepenuhnya 

learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar

budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan 

(knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilan

belajar dari produk

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang 

Berkualitas dan Terhormat, kegiatan

lain sebagai berikut:

1.  Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana 

fungsi pendidikan dan pelatihan.

2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program 

pendidikan dan pelatihan hak

diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan 

penerapan sistem kamar.

3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim 

dan aparat peradilan.

4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi

berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk 

mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi 

                                                                                                                             

                 

diperhatikan, yaitu :   

Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan 

aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan 

terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai 

pengadilan. 

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, 

sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult 

learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar

budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan 

(knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilan

belajar dari produk- produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang 

Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan y

lain sebagai berikut: 

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana 

fungsi pendidikan dan pelatihan. 

Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program 

pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan 

diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan 

penerapan sistem kamar. 

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim 

dan aparat peradilan. 

Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi

berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk 

mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi 
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Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan 

memenuhi harapan masyarakat; 

Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan 

terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai 

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, Mahkamah Agung akan 

mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult 

learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan 

budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan 

(knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus 

produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri. 

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang 

kegiatan yang akan dilaksanakan antara 

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana 

Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program 

im dan aparatur peradilan yang akan 

diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan 

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim 

Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang 

berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk 

mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi 

Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan 

Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan 

terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai 

akan 

mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult 

dasar sistem dan 

budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan 

akan terus 

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang 

ang akan dilaksanakan antara 

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana 

Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program 

im dan aparatur peradilan yang akan 

diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan 

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim 

pendidikan dan pelatihan yang 

berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk 

mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi 



 

                                                                                                                             

                 

tenaga pengajar yang dibutuhkan.

5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM 

keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi 

memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk 

ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat 

diakomodasi pada proses yang b

sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) 

kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman 

sistem kerja.

Sasaran Strategis 

Meningkatnya pelaksanaan 

optimal 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur 

peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

(1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

(2) 

(3)  Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Dengan uraian per 

1.  Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan 

dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) 

Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam 

                                                                                                                             

                 

tenaga pengajar yang dibutuhkan. 

Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM 

keseluruhan. 

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi 

memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk 

ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat 

diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih

sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) 

kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman 

sistem kerja. 

Sasaran Strategis 5.:  

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur 

peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; 

 Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

masyarakat dan  

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan 

dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) 

Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam 
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Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara 

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi 

memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk 

ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat 

aru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih 

sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) 

kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman 

pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur 

peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan dan Penggunaan 

dalam pelaksanaan pengawasan;  

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.  

arah kebijakan sebagai berikut : 

Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan dan  Penggunaan 

parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan ; 

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan 

dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia 

Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam 

secara 

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi 

memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk 

ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat 

 

sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) 

kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman 

pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur 

Penggunaan    

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi    

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra     

Penggunaan    

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan 

Penguatan Sumber Daya Manusia 

Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam 



 

                                                                                                                             

                 

Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan 

Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan 

Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam 

penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasan masih 

terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM 

dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah a

Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya 

Diklat Auditor Teknis dan Auditor Ad

dan kuantitas SDM pengawasan internal.

2.  Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi 

masyarakat permasalahannya yaitu 

Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua

yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan 

untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal k

pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan 

rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk 

menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih 

banyak masyarakat belum 

dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan 

terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu 

Keputusan KMA RI Nomor :

penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan 

pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan 

                                                                                                                             

                 

Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan 

Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan 

Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam 

penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasan masih 

terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM 

dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah a

Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya 

Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas 

dan kuantitas SDM pengawasan internal. 

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

masyarakat 

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi 

masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan 

Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua

yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan 

untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal k

pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan 

rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk 

menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih 

banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan 

dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan 

terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu 

Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksana

penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan 

pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan 
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Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan 

Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan 

Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam 

penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasan masih 

terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM 

dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan 

Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya 

ministrasi Umum dan peningkatan kualitas 

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi 

rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan 

Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan 

yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan 

untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena 

pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan 

rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk 

menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih 

mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan 

dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan 

terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu 

076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan 

penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan 

pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan 

Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan 

Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan 

Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam 

penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasan masih 

terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM 

danya Peraturan 

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya 

ministrasi Umum dan peningkatan kualitas 

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi 

rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan 

laporan/pengaduan 

yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan 

arena 

pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan 

rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk 

menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih 

mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan 

dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan 

terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu 

an 

penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan 

pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan 



 

                                                                                                                             

                 

teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah 

pengintegrasian data (Sistem I

penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; 

Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; 

Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dap

lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme 

penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai 

internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 

tentang Pedoman Penanganan Peng

(SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian 

pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collabolator melalui aplikasi 

sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan 

Tingkat Ba

laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas 

sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem 

pengaduan terhadap pelapor yang tidak j

dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, 

peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifika

Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal 

dan melakukan pengawasan secara terus

pelayanan publik pengadilan.

 3. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya 

kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi 

                                                                                                                             

                 

teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah 

pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi 

penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; 

Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; 

Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dap

lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme 

penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai 

internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat 

(SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian 

pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collabolator melalui aplikasi 

sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan 

Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti 

laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas 

sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem 

pengaduan terhadap pelapor yang tidak j

dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, 

peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifika

Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal 

dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas 

pelayanan publik pengadilan. 

. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan 

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya 

kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi 
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teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah 

nformasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi 

penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; 

Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; 

Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara 

lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme 

penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai 

internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 

aduan melalui Layanan Pesan Singkat 

(SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian 

pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collabolator melalui aplikasi 

sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan 

nding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti 

laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas 

sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem 

pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu 

dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, 

peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi 

Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal 

menerus guna meningkatkan kualitas 

. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya 

kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi 

teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah 

nformasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi 

penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; 

Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; 

at dilakukan antara 

lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme 

penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai 

internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 

aduan melalui Layanan Pesan Singkat 

(SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian 

pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collabolator melalui aplikasi 

sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan 

nding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti 

laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas 

sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem 

elas identitasnya. Untuk itu perlu 

dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, 

peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan 

si 

Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal 

menerus guna meningkatkan kualitas 

. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya 

kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi 



 

                                                                                                                             

                 

Yudisial 

yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah 

Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra da

pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012

tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor :

03/PB/MA/IX/2012

Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012

Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis 

Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah m

Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial 

sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana 

dalam pelaksanaan pengawasan

Sasaran Strategis 

Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuang

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas 

SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen 

Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber 

Daya Manusia Perad

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai 

dengan 2 arah kebijakan yaitu 

(1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusi

(2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. 

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui 

kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan 

                                                                                                                             

                 

Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan 

yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah 

Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra da

pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012

tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor :

03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara 

Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis 

Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah m

Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial 

sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana 

dalam pelaksanaan pengawasan. 

Sasaran Strategis 6.:  

Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuang

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas 

SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen 

Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber 

Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai 

dengan 2 arah kebijakan yaitu  

(1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusi

(2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. 

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui 

kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan 
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sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan 

yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah 

Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 

tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 

03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara 

Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis 

Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan 

Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial 

sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana 

Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas 

SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen 

Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber 

ilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut : 

. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan 

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai 

(1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan  

(2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. 

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui 

kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan 

sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan 

yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah 

Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan 

lam pelaksanaan fungsi 

pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi 

02/PB/P.KY/09/2012 

 

03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara 

Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis 

elakukan 

Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial 

sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas 

SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen 

Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber 

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai 

(2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. 

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui 

kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan 



 

                                                                                                                             

                 

kompetensi yang dibutuhkan dengan 

(1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif 

sesuai SDM yang dibutuhkan, 

(2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja 

setiap pengadilan secara lebih objektif dan 

(3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya 

memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, 

(4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang 

mencerminkan keberagaman yang ada

efektivitas mediasi,

 (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten 

dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan 

fungsi peradilan dengan baik, 

(6) Belum dilakukannya talent s

memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, 

 (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. 

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan 

pola rekrutme

(1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat 

diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), 

(2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi 

SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, 

serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, 

(3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penamb

hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk 

mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan 

komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain

                                                                                                                             

                 

kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa

(1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif 

sesuai SDM yang dibutuhkan,  

(2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja 

setiap pengadilan secara lebih objektif dan 

(3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya 

memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, 

(4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang 

mencerminkan keberagaman yang ada

efektivitas mediasi, 

(5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten 

dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan 

fungsi peradilan dengan baik,  

(6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi 

memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, 

(7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. 

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan 

pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah 

(1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat 

diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), 

(2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi 

SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, 

serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, 

(3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penamb

hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk 

mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan 

komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain
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menemui beberapa tantangan, seperti.:  

(1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif 

(2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja 

setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat,  

(3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya 

memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong,  

(4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang 

mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka 

(5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten 

dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan 

couting ke berbagai universitas dengan akreditasi 

memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas,  

(7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.  

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan 

n Sumber Daya Peradilan adalah  

(1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat 

diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat),  

(2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi 

SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, 

serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI,  

(3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi 

hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk 

mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan 

komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain),  

(1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif 

(2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja 

(3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya 

(4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang 

dalam masyarakat dalam rangka 

(5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten 

dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan 

couting ke berbagai universitas dengan akreditasi 

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan 

(1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat 

(2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi 

SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, 

ahan persyaratan menjadi 

hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk 

mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan 



 

                                                                                                                             

                 

(4) pelibatan lembaga eksternal dalam pr

dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang 

berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. 

Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen 

dan seleksi berbasis kompetensi.

2.  Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya 

Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan 

meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi 

maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward

Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah 

(1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan 

kebutuhan, 

(2) belum ada ketentuan

aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang

undangan teknis yan

peradilan, 

(3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan 

mutasi bagi pegawai, 

(4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan 

perundangan

PNS dengan UU No.

sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem 

pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusi

(1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk 

pengembangan organisasi 

(2) telah dilaksanakan 

                                                                                                                             

                 

(4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah 

dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang 

berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. 

Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen 

dan seleksi berbasis kompetensi. 

Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya 

Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan 

meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi 

maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward

Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah 

(1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan 

kebutuhan,                                                                                                     

2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan 

aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang

undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur 

peradilan,  

(3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan 

mutasi bagi pegawai,  

(4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan 

perundangan- undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai 

PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru 

sebagai pejabat negara. 

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem 

pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusi

(1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk 

pengembangan organisasi  

(2) telah dilaksanakan    pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional 
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oses rekrutmen aparatur peradilan telah 

dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang 

berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung.  

Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen 

Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan 

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya 

Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan 

meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim 

maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). 

Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah  

(1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan 

                                                                                                     

sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan 

aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-

g selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur 

(3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan 

(4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan 

g selama ini mengatur status hakim sebagai 

43/1999 yang mengatur status hakim yang baru 

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem 

pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu 

(1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk 

pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional 

oses rekrutmen aparatur peradilan telah 

dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang 

Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen 

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya 

Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan 

dan karir baik hakim 

punishment). 

(1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan 

sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan 

g selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur 

(3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan 

(4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan 

g selama ini mengatur status hakim sebagai 

43/1999 yang mengatur status hakim yang baru 

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem 

a peradilan yaitu        

(1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk 

pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional 



 

                                                                                                                             

                 

Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. 

Dengan s

strategi yang diterapkan adalah 

(1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM 

berbasis kompetensi (competency based HR Management), 

(2)  menempatkan ulang dan mencari pegawai b

(3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara 

berkelanjutan (capacity building), 

(4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan 

(dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang K

 (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju 

pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

b.  Penataan manajemen dalam rangka good 

c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan 

pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan 

manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetap

arah kebijakan sebagai berikut : 

(1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; 

(2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;

 (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; 

(4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan 

(5) Pengembangan budaya organis

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut

 1)  Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

                                                                                                                             

                 

Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. 

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka 

strategi yang diterapkan adalah  :  

(1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM 

berbasis kompetensi (competency based HR Management), 

menempatkan ulang dan mencari pegawai b

(3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara 

berkelanjutan (capacity building),  

(4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan 

(dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), 

(5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju 

pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Penataan manajemen dalam rangka good 

Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan 

pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan 

manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetap

arah kebijakan sebagai berikut :  

(1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; 

(2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;

(3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; 

(4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan 

(5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. 

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami 
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Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.  

egala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka 

(1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM 

berbasis kompetensi (competency based HR Management),  

menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen,  

(3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara 

(4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan 

umdil),  

(5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju 

pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi. 

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung 

Penataan manajemen dalam rangka good court governance 

Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan 

pengembangan budaya organisasi yang efektif 

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan 

manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan 

(1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;  

(2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; 

(3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan;  

(4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan  

asi yang efektif.  

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut.: 

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung 

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami 

egala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka 

(1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM 

(3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara 

(4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan 

(5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju 

Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan 

kan 

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami 



 

                                                                                                                             

                 

kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.Birokrasi keputusan pagu 

anggaran me

diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan 

Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana 

sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas 

pelaks

hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan 

yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi 

Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket 

Peraturan Perundang

Peradilan.

2)  Penataan manajemen dalam rangka good court gove

diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court 

governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja 

kegiatan;

b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai 

penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;

c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil 

evaluasi capaian kinerja;

d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset 

berbasis risk analysis.

3)  Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance

dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

                                                                                                                             

                 

kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.Birokrasi keputusan pagu 

anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang 

diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan 

Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana 

sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak 

hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan 

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan 

itu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi 

Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket 

Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran 

Peradilan. 

Penataan manajemen dalam rangka good court gove

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan 

diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court 

governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja 

kegiatan; 

Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai 

penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;

Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil 

evaluasi capaian kinerja; 

Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset 

berbasis risk analysis. 

Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance

dan pengembangan budaya organisasi yang efektif
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kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.Birokrasi keputusan pagu 

rupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang 

diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan 

Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana 

sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas 

anaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak 

hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan 

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan 

itu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi 

Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket 

undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran 

Penataan manajemen dalam rangka good court governance 

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan 

diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court 

governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut: 

Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja 

Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai 

penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan; 

Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil 

Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset 

Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance 

dan pengembangan budaya organisasi yang efektif 

kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.Birokrasi keputusan pagu 

rupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang 

diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan 

Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana 

sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas 

anaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak 

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan 

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan 

itu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi 

Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket 

undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran 

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan 

diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court 

Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja 

Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai 

Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil 

Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset 

 



 

                                                                                                                             

                 

yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut

a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business 

process dan efisiensi manajemen anggaran.

b) Penetapan dan implementasi Nilai

pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan 

misi Mahkamah Agung.

c) Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang 

menunjang efisiensi dan efektivitas business process

 

3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI 

KELAS IB. 

Kebijakan 

reformasi judicial

berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan, 

arah dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan si

perkara yang akuntabel dan transparan

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat 

mempengaruhi tinggi re

yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

kinerja yang

peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menduk

peningkatan kinerja: .

                                                                                                                             

                 

Untuk mewujudkan good court governance dip

yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut

Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business 

process dan efisiensi manajemen anggaran.

Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai as

pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan 

misi Mahkamah Agung. 

Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang 

menunjang efisiensi dan efektivitas business process

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN N

 

Kebijakan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

reformasi judicial / pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat 

berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

arah dan strategi sebagai berikut: 

Peningkatan Kinerja. 

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan si

perkara yang akuntabel dan transparan, professional 

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat 

mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan 

yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur 

peradilan. 

hal yang perlu diperhatikan untuk menduk

peningkatan kinerja: . 
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Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan 

yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut.:  

Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business 

process dan efisiensi manajemen anggaran. 

nilai utama dalam berbagai aspek 

pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan 

Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang 

menunjang efisiensi dan efektivitas business process. 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB adalah mendukung program 

pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat 

berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB menetapkan 

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen 

, professional  sehingga masyarakat 

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat 

ndahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan 

yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Profesional, Peningkatan 

bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur 

hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi 

erlukan arah kebijakan 

Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business 

pek 

pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan 

Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang 

SITUBONDO  

adalah mendukung program 

pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat 

berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan 

menetapkan 

tem manajemen 

sehingga masyarakat 

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat 

ndahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan 

Peningkatan 

bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur 

ung kebijakan dan strategi 



 

                                                                                                                             

                 

 Sistem karier 

mutasi sesuai dengan kompetensi

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini 

berjalannya proses

keadilan masyarakat.

 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP)

bidangnya

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasar

informasi yang memadai untuk meningka

pelayanan informasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

 Memiliki standar pelayanan bagi 

keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan 

pelayanan

 Adanya P

dapat dilayani di PTSP 

 Pada Masa Pandemi Covid 19 melaksanakan Persidangan secara online 

 Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

 Melakukan surver dan pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan Pengadilan 

 Meningkatkan sarana prasar

publik

3. Peningkatan Manajemen

 Peningakatan tertib administras perkara

 Penyeragaman penyusunan berkas perkara

 Peningkatan 

                                                                                                                             

                 

tem karier yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 

mutasi sesuai dengan kompetensi aparatur pengadilan

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini 

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa 

keadilan masyarakat. 

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP)

bidangnya 

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasar

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja

pelayanan informasi kepada masyarakat. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik 

Memiliki standar pelayanan bagi penggunan Pengadilan maupun 

keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan 

pelayanan maupun penerima layanan 

Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP ) semua pelayanan masyarakat 

dapat dilayani di PTSP  

Pada Masa Pandemi Covid 19 melaksanakan Persidangan secara online 

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

Melakukan surver dan pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan Pengadilan Negeri Situbondo yaitu : IKM , IP

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan 

publik ( Yang berbasis Elektronik )  

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Peningakatan tertib administras perkara 

Penyeragaman penyusunan berkas perkara

Peningkatan Kegiatan yang  dilakukan secara 

                                                                                                                                     42 

 

merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 

aparatur pengadilan 

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin 

penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa 

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dan di Moniv sesuai 

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi 

tkan kinerja khususnya memudahkan 

 

penggunan Pengadilan maupun pencari 

keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan 

Satu Pintu (PTSP ) semua pelayanan masyarakat 

Pada Masa Pandemi Covid 19 melaksanakan Persidangan secara online  

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan 

Melakukan surver dan pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang 

aitu : IKM , IPAK .  

na dan teknologi informasi untuk pelayanan 

Penyeragaman penyusunan berkas perkara 

secara Online  ( Elitigasi )  

merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 

untuk menjamin 

penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa 

sesuai 

na dan teknologi 

khususnya memudahkan 

pencari 

keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan 

Satu Pintu (PTSP ) semua pelayanan masyarakat 

Melakukan surver dan pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang 

na dan teknologi informasi untuk pelayanan 



 

                                                                                                                             

                 

4.  Peningkatan Fasilitas Sarana maupun 

Kelas IB

 Tahun 

Server, dan alat pengolah data dan komunikasi untuk pendukung Program 

SIPP berupa Laptop, Komputer Desktop, Printer,

 Tahun 20

Bangunan se

komputer, laptop, printer,

kerja Hakim, Mesin 

rumput, 

perlengkapan 

 Tahun 20

Informasi

Hakim
 

3.3. Kerangka Regu

 

 

 

 

 

 

 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, 

Situbondo Kelas IB

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

                                                                                                                             

                 

Peningkatan Fasilitas Sarana maupun Prasarana 

Kelas IB: 

Tahun 2021 pengusulan  Komputer desktop,

Server, dan alat pengolah data dan komunikasi untuk pendukung Program 

SIPP berupa Laptop, Komputer Desktop, Printer,

Tahun 2021 pengusulan Rehab Rumah Dinas 

Bangunan sesuai Prototype beserta jaringan fasilitas pendukung sep

komputer, laptop, printer, audio visual ruang sidang, CCTV

kerja Hakim, Mesin Pencacah Kertas , Electronik Copyboard, Mesin potong 

rumput,  PABX ,  Tangga, Lemari Arsip Mekanik

perlengkapan  Audio Visual sentral maupun perlengkapan Teknologi Informasi

Tahun 2021 pengusulan Kendaraan Dinas maupun perlengkapan Teknologi 

Informasi serta pengusulan Renovasi ataupun 

Hakim. 

Kerangka Regu 

BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, 

Situbondo Kelas IB memiliki 3 program yang akan dilaksanakan,

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
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rasarana Pengadilan Negeri Situbondo 

Komputer desktop, printer, meubelair, AC Split, Rak 

Server, dan alat pengolah data dan komunikasi untuk pendukung Program 

SIPP berupa Laptop, Komputer Desktop, Printer, Scanner,  TV. Smart, UPS,  

pengusulan Rehab Rumah Dinas dan Rehab Gedung dan 

suai Prototype beserta jaringan fasilitas pendukung seperti 

audio visual ruang sidang, CCTV, Standing AC, Kursi 

, Electronik Copyboard, Mesin potong 

Tangga, Lemari Arsip Mekanik, meubelair maupun 

maupun perlengkapan Teknologi Informasi. 

pengusulan Kendaraan Dinas maupun perlengkapan Teknologi 

Renovasi ataupun penambahan Rumah Dinas 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri 

3 program yang akan dilaksanakan, yaitu : 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Pengadilan Negeri Situbondo 

printer, meubelair, AC Split, Rak 

Server, dan alat pengolah data dan komunikasi untuk pendukung Program 

Rehab Gedung dan 

erti 

Standing AC, Kursi 

, Electronik Copyboard, Mesin potong 

meubelair maupun 

 

Pengadilan Negeri 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 



 

                                                                                                                             

                 

Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh 

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Sasaran 
Program 

Meningkatnya 
Transparansi 
Pengelolaan 
SDM, 
Keuangan dan 
Aset 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh 

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Sasaran 
Program 

Meningkatnya 
Transparansi 
Pengelolaan 
SDM, 
Keuangan dan 
Aset 

 

3. Program Peningkatan 

Program ini dilaksanakan oleh 

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

No SASARAN 

                                                                                                                             

                 

Mahkamah Agung. 

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

 
Indikator 

2020 2021

Meningkatnya 
Transparansi 
Pengelolaan 

Keuangan dan 

Peningkatan 
kualitas 
layanan 
dukungan 
manajemen 
untuk 
mewujudkan 
layanan 
prima 
peradilan 

12 
Layanan 

12 
Layanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

 
Indikator 

2020 2021

Meningkatnya 
Transparansi 
Pengelolaan 

Keuangan dan 

Terpenuhinya 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
dalam 
mendukung 
pelayanan 
peradilan 

1 
Layanan 

1 
Layanan

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN  INDIKATOR KINERJA 

                                                                                                                                     44 

 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut : 

TARGET 

21 2022 2023 2024 

12 
Layanan 

12 
Layanan 

12 
Layanan 

12 
Layanan 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut : 

TARGET 

21 2022 2023 2024 

1 
Layanan 

1 
Layanan 

1 
Layanan 

1 
Layanan 

Manajemen Peradilan Umum. 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut : 

 TARGET 
2020 2021 2023 2024 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             

                 

1 Terwujudnya 
proses 
peradilan yang 
pasti, 
transparan 
dan Akuntabel

2 
 

Peningkatan 
Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara

3 Meningkatkan 
kualitas 
pengawasan 

4 Peningkatan 
kualitas 
Sumber Daya 
manusia

 

 
 

                                                                                                                             

                 

Terwujudnya 
proses 
peradilan yang 

transparan 
dan Akuntabel 

a. Presentase perkara   
    yang diselesaikan tepat 
    waktu: 

- Perdata 
- Pidana 

b. Presentase perkara  
    yang tidak mengajukan 
    upaya  hukum: 

- BANDING 
Perdata 
Pidana  

- KASASI 
Perdata 
Pidana  

- PENINJAUAN 
KEMBALI 
Perdata 
Pidana  

c. Index responden  
    pencari keadilan yang  
    puas terhadap layanan 
    peradilan 

Peningkatan 
Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase Isi Putusan 
    Yang diterima oleh para 
    pihak tepat waktu 

 

Meningkatkan 
kualitas 
pengawasan  

a. Jumlah Pengawasan 
    terhadap keuangan  
     perkara 
b. Jumlah pengawasan 
    terhadap keuangan  
    Negara (DIPA)  
c. Jumlah pengawasan  
    oleh hakim pengawas 

Peningkatan 
kualitas 
Sumber Daya 
manusia 

a. Jumlah SDM  
    kesekretariatan yang  
    mengikuti diklat/ bimtek 
    /secara tatap muka 
    maupun online 
b. Jumlah SDM tenaga 
    teknis yang mengikuti  
    diklat/bimtek/secara  
    tatap muka  maupun  
    online 
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yang diselesaikan tepat   
 
 
 

100% 
100% 

 
 
 

100% 
100% 

 
 
 

100% 
100% 

 
 
 

100% 
100% 

yang tidak mengajukan  
 
 
 
 

80% 
95% 

 
80% 
97% 

 
 

95% 
98% 

 
 
 
 

80% 
95% 

 
80% 
97% 

 
 

95% 
98% 

 
 
 
 

80% 
95% 

 
80% 
97% 

 
 

95% 
98% 

 
 
 
 

80% 
95% 

 
80% 
97% 

 
 

95% 
98% 

 
puas terhadap layanan  

 
95% 
(4.0)  

 
95% 
(4.0) 

 
95% 
(4.0) 

 
95% 
(4.0) 

Persentase Isi Putusan  
Yang diterima oleh para  

100% 100% 100% 100% 

12 
 
 

12 
 
 

12 

12 
 
 

12 
 
 

12 

12 
 
 

12 
 
 

12 

12 
 
 

12 
 
 

12 

 

 

8 
 
 
 
 

8 

8 
 
 
 
 
8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 
 
 
8 



 

                                                                                                                             

                 

 
 

Reviu 

2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik

titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan 

dijalankan selama kurun waktu lima tahun,serta output yang ingin dihasilkan dan out 

come yang diharapkan.

 

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Selanjutnya dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. 

Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam 

melakukan pengukuran

 

.                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                 

BAB V 

PENUTUP 

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik

, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan 

dijalankan selama kurun waktu lima tahun,serta output yang ingin dihasilkan dan out 

come yang diharapkan. 

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program 

Negeri Situbondo Kelas IB agar lebih terencana terpadu

engan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. 

Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam 

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

                                                                                                                             

Situbondo

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. 
NIP. 196
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Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tahun        

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-

, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan 

dijalankan selama kurun waktu lima tahun,serta output yang ingin dihasilkan dan out 

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program 

agar lebih terencana terpadu dan terukur . 

engan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. 

Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam 

t keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

                                                                                                                                       

Situbondo,    2   Februari  2022 
Ketua       

       
 
 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.  
NIP. 19681118 1996031.002 

         

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan 

dijalankan selama kurun waktu lima tahun,serta output yang ingin dihasilkan dan out 

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program 

. 

engan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. 

Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam 

           



 

                                                                                                                             

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                 

LAMPIRAN 
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LAMPIRAN  



 

                                                                                                                             

                 

 

 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

Menimbang 

 

 
Mengingat 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan  

                                                                                                                             

                 

 
 
 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

NOMOR :     06    / SK.KPN /
   

TENTANG 
PENETAPAN  REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
 

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

: 1. Bahwa  untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 
Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah 

 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka 
Menegah ( RPJM ) tahun 2015 
Pembangunan Jangka Menegah ( RPJM ) tahun 2020 
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, perlu menetapkan Indikator 
Kinerja Utama   ; 

: 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. 

 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang- undang  Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum. 

 4 Peraturan Pemerintah Nomor  :  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomer  : 7 Tahun 2015 tentang 
organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di 
Pengadilan ; 

 6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 
12/2021, tanggal 13 Desember
Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )  

 : Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 192/ KMA/ SK/ 
XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan Reviu 
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I 
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PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

/ SK.KPN /1 /2022 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

SITUBONDO KELAS IB 

Bahwa  untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 
Instansi Pemerintah  

berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka 
Menegah ( RPJM ) tahun 2015 – 2019  dan dimulainya  Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah ( RPJM ) tahun 2020 – 2024, maka 
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, perlu menetapkan Indikator 

undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
undang  Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Peraturan Pemerintah Nomor  :  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomer  : 7 Tahun 2015 tentang 
organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di 

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112 /SEK /OT.01.1 / 
Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen 

Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )  2021 

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 192/ KMA/ SK/ 
XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan Reviu 
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I  



 

                                                                                                                             

                 

 

Menetapkan 

Pertama 

 

                                                                      
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kedua 

Ketiga 

                                                                                                                             

                 

MEMUTUSKAN : 
 

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
TENTANG PENETAPAN REVIU 
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

: Indikator  Kinerja  Utama  sebagaimana  tercantum dalam lampiran 
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan 
Negeri Situbondo Kelas IB, untuk menetapkan Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja Tahunan,  Perjanjian Kinerja dan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi 
pencapaian kinerja. 

Ditetapkan di

Pada Tanggal

 

                   

 

                                                                                          ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH 
                                                                                           NIP. 196

 

 

 Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri 
Situbondo Kelas IB yang dilaksanakan pada tanggal
tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU)  Pengadilan 
Negeri Situbondo Kelas IB 

: Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Utama bertujuan untuk lebih 
menyelaskan isu-isu Strategis di lingkungan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia dan Pengadilan Negeri Situbondo agar tetap memiliki IKU 
yang Valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja
pengendalian  Pelaksanaan Program dan kegiatan 

 

: Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila  dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

Indikator  Kinerja  Utama  sebagaimana  tercantum dalam lampiran 
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan 

, untuk menetapkan Rencana Strategis 
ra), Rencana Kerja Tahunan,  Perjanjian Kinerja dan Penyususnan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi 

Ditetapkan di :   S I T U B O N D O  

Pada Tanggal :   24  Januari   2022 

                          KETUA ,     

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH  
NIP. 19681118 199603 1 002 

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri 
yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2022 

tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU)  Pengadilan 

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Utama bertujuan untuk lebih 
isu Strategis di lingkungan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dan Pengadilan Negeri Situbondo agar tetap memiliki IKU 
yang Valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, 
pengendalian  Pelaksanaan Program dan kegiatan  

Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila  dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 



 

 

                                                                                                                                                                                                            Lampiran        :   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 
                                                                                                                                                                                                            Nomor            :    06   / SK.KPN /1 /2022 
                                                                                                                                                                                                            Tanggal           :     24 Januari  2022 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1 B 
 

 
NO 

 
KINERJA UTAMA 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER DATA 

 

1 

 

 

 

 

 

 
Terwujudnya Proses 
Peradilan yang pasti , 
Transparan dan 
Akuntabel  

 
a. Persentase Perkara  yang 

diselesaikan tepat waktu : 
      - Perdata  
      - Pidana 
       
 

             
Jumlah  Perkara yang diselesaikan  tahun berjalan 

                                                                                                                                                 X 100 % 
                                              Jumlah  Perkara yang ada 
 Catatan :  
 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan        

( Sisa awal tahun dan Perkara yang masuk ) 
 Jumlah  Perkara yang ada =  Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa 

perkara  tahun sebelumnya  
 Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan  

 

Panitera 

 
Laporan Bulanan 

Dan 
Laporan Tahunan 

   
b. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan Upaya Hukum   : 
       -   Banding  
        
     

 

 

             Jumlah  Perkara yang  Tidak Mengajukan Upaya Hukum  
                                                                                                    X 100 % 

                     Jumlah Putusan Perkara yang harus  diselesaikan 
Catatan :  
 Upaya Hukum : Banding 
 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya Hukum, maka semakin puas atas 

putusan Pengadilan   

 

Panitera 

 

Laporan Bulanan 
Dan 

Laporan Tahunan 

   
c.  Index responden pencari 
    keadilan yang puas 
    terhadap layanan peradilan  
       

 
 
 
Catatan : 
 Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey    Kepuasan 
 Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.   
  Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 

 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 
Dan 

Laporan Tahunan 

2 Peningkatan  Efektif 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

 
a. Persentase  isi putusan yang  

diterima oleh para Pihak  tepat 
waktu  

 

                          Jumlah  isi Putusan yang diterima Tepat Waktu   
                                                                                                    X 100 % 

                                                        Jumlah Putusan  

Catatan : 
 SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No.02 Tahun 2010  tentang 

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan  
 

 

Panitera 

 

Laporan Bulanan 
Dan 

Laporan Tahunan 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 



 

 

 



 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
JL. PB. Sudirman No 97 Situbondo (68322)

Telp (0338) 671545 - 671397 

Tahun  2021 

RENCANA  KINERJA 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 
JL. PB. Sudirman No 97 Situbondo (68322) 

 

 

 

KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

 

itpnsitubondo@gmail.com 

www.pn-situbondo.go.id 

TAHUNAN  

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  



 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
  



PENGADILAN NEGERI 
RENCANA KINERJA TAHUNAN 20

 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

hasil, bersama ini kami sampaikan 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

rencana strategis yang akan dic

sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok 

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20

 

 

                                                        
                                                        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

RENCANA KINERJA TAHUNAN 202

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

hasil, bersama ini kami sampaikan Reviu Rencana Kinerja 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 20

sebagaimana daftar terlampir. 

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok 

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20

 
Pengadilan Negeri Situbondo

   KETUA ,     

 

                                                        ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH 
                               NIP. 19681118 199603 1 00

SITUBONDO KELAS IB 
21 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

Rencana Kinerja 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

apai pada tahun 2021 

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok 

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021. 

  
Situbondo 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH  
1 002 



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021 
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

 

No SASARAN  INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang 
pasti, transparan 
dan Akuntabel 

a. Presentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu: 
- Perdata 
- Pidana 

 
 

95% 
98% 

b. Presentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
- BANDING 

Perdata 
Pidana  

- KASASI 
Perdata 
Pidana  

- PENINJAUAN KEMBALI 
Perdata 
Pidana  

 
 
 
65% 
90% 
 
60% 
97% 
 
90% 
97% 

c. Index responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

90% 
(3,7) 

2 

 

Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian  Perkara 

 
a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu 
 

100% 

3 Meningkatkan 
kualitas 
pengawasan  

a. Jumlah Pengawasan terhadap keuangan 
perkara 

b. Jumlah pengawasan terhadap keuangan 
Negara (DIPA)  

c. Jumlah pengawasan oleh hakim 
pengawas 
 

12 
 

12 
 

12 

4 Peningkatan kualitas 
Sumber Daya 
manusia 

a. Jumlah SDM kesekretariatan yang mengikuti 
diklat/bimtek/secara tatap muka  
maupun online 

b. Jumlah SDM tenaga teknis yang 
mengikuti diklat/bimtek/secara tatap 
muka  maupun online 

8 
 
 

8 

 

 

 



 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

hasil, bersama ini kami sampaikan 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

rencana strategis yang akan dic

sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tol

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20

 

 

                                                        
                                                        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

RENCANA KINERJA TAHUNAN 202

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

hasil, bersama ini kami sampaikan Reviu Rencana Kinerja 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 20

sebagaimana daftar terlampir. 

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tol

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20

 
Pengadilan Negeri Situbondo

   KETUA ,     

 

                                                        ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH 
                                 NIP. 19681118 199603 1 00

SITUBONDO KELAS IB 
22 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

Rencana Kinerja 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

apai pada tahun 2022 

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak 

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022. 

  
Situbondo 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH  
1 002 



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022 
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

 

No SASARAN  INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang 
pasti, transparan 
dan Akuntabel 

a. Presentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu: 
- Perdata 
- Pidana 

 
 

100% 
100% 

b. Presentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
- BANDING 

Perdata 
Pidana  

- KASASI 
Perdata 
Pidana  

- PENINJAUAN KEMBALI 
Perdata 
Pidana  

 
 
 
70% 
90% 
 
75% 
97% 
 
90% 
97% 

c. Index responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

90% 
(3,7) 

2 

 

Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian  Perkara 

 
a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu 
 

100% 

3 Meningkatkan 
kualitas 
pengawasan  

a. Jumlah Pengawasan terhadap keuangan 
perkara 

b. Jumlah pengawasan terhadap keuangan 
Negara (DIPA)  

c. Jumlah pengawasan oleh hakim 
pengawas 
 

12 
 

12 
 

12 

4 Peningkatan kualitas 
Sumber Daya 
manusia 

a. Jumlah SDM kesekretariatan yang mengikuti 
diklat/bimtek/secara tatap muka  
maupun online 

b. Jumlah SDM tenaga teknis yang 
mengikuti diklat/bimtek/secara tatap 
muka  maupun online 

8 
 
 

8 
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

hasil, bersama ini kami sampaikan 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

rencana strategis yang akan dic

sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tol

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20

 

 

                                                        
                                                        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

RENCANA KINERJA TAHUNAN 202

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

hasil, bersama ini kami sampaikan Reviu Rencana Kinerja 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 20

sebagaimana daftar terlampir. 

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tol

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20

 
Pengadilan Negeri Situbondo

    KETUA ,     

 

                                                        ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH 
                                  NIP. 19681118 199603 

SITUBONDO KELAS IB 
23 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

Rencana Kinerja 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ihktisar 

apai pada tahun 2023 

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak 

ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. 

  
Situbondo 

 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH  
 1 002 



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023 
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

 

No SASARAN  INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang 
pasti, transparan 
dan Akuntabel 

a. Presentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu: 
- Perdata 
- Pidana 

 
 

100% 
100% 

b. Presentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
- BANDING 

Perdata 
Pidana  

- KASASI 
Perdata 
Pidana  

- PENINJAUAN KEMBALI 
Perdata 
Pidana  

 
 
 
70% 
90% 
 
75% 
97% 
 
90% 
97% 

c. Index responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

90% 
(3,7) 

2 

 

Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian  Perkara 

 
a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu 
 

100% 

3 Meningkatkan 
kualitas 
pengawasan  

a. Jumlah Pengawasan terhadap keuangan 
perkara 

b. Jumlah pengawasan terhadap keuangan 
Negara (DIPA)  

c. Jumlah pengawasan oleh hakim 
pengawas 
 

12 
 

12 
 

12 

4 Peningkatan kualitas 
Sumber Daya 
manusia 

a. Jumlah SDM kesekretariatan yang mengikuti 
diklat/bimtek/secara tatap muka  
maupun online 

b. Jumlah SDM tenaga teknis yang 
mengikuti diklat/bimtek/secara tatap 
muka  maupun online 

8 
 
 

8 
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PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
NOMOR : 81 / SK-KPN / 12 / 2021 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  

PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

Menimbang : a. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian 
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( SAKIP); 

b. Bahwa, dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan 
dibawahnya pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen 
Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung R.I., maka perlu 
dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  04 Tahun 2004  
tentang Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 02 1986 tentang Peradilan Hukum; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka 
Panjang Republik Indonesia; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Kepaniteraan Mahkamah Agung; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
2022 PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB. 
 

Pertama  : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 
2022 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebagaimana termuat dalam 
lampiran keputusan ini; 
 
 
                                                               Kedua  …………………………….. 
 
 



 
 

Kedua  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat k

 

 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 

 Pada Tanggal 

  

   ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH.
       NIP. 19681118 199603 1 002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
ekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di  : S I T U B O N D O 

Pada Tanggal  :  28  Desember 2021 

Ketua, 
 
 
 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH. 
NIP. 19681118 199603 1 002 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 



                                                                           
                                                     
                                                     
 
 
 

NO. NAMA /NIP

1 
Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

NIP. 19651006 199212 2 002

2 
Rosihan Luthfi, S.H.

NIP. 1977011

3 
Sutoto Winarno, S.H.

NIP. 19650221 199403 1 002

4 
Arifkie, SH.MH
NIP.19800927 200212 1 002

5 
Khudzaifah, SH

NIP. 196705151989032015

6 
Ferry Irawan, S.H.
19680410 199603 1 002                                 

7 
Abd.  Mukti , S.H.

NIP. 19660627 199303 1 005

8 
Iwan Mulyono, S.H.

NIP. 19690514  198903 1 001

9 
Annang Mardiyanto, SH 

NIP. 196601131993031005

10 
Intan Mustika Atmaningrum,SH.

NIP. 19840528 2005 02 2 001 

 

 
LAMPIRAN :   SURAT KEPUTUSAN 

                                                                           NEGERI SITUBONDO KELAS IB
                                                     NOMOR     :    80 / SK-KPN / 1

                        TANGGAL  :    28 Desember 202

TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

 

NAMA /NIP JABATAN

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. 

NIP. 19651006 199212 2 002 
Ketua

Rosihan Luthfi, S.H. 

3 200212 1 003 
Hakim

Sutoto Winarno, S.H. 

NIP. 19650221 199403 1 002 
Sekretaris

Arifkie, SH.MH 
NIP.19800927 200212 1 002 

Panitera

SH 

NIP. 196705151989032015 
Panitera Muda Pidana

Ferry Irawan, S.H. 
19680410 199603 1 002                                 

Plh Panitera Muda 

Perdata

Abd.  Mukti , S.H. 

NIP. 19660627 199303 1 005 
Panitera Muda Hukum

Mulyono, S.H. 

NIP. 19690514  198903 1 001 
Kasubag. PTIP

Annang Mardiyanto, SH  

NIP. 196601131993031005 

Kepala Sub Bag. 

Organisasi, dan Tata 

Laksana

Intan Mustika Atmaningrum,SH. 

NIP. 19840528 2005 02 2 001  

Kasubag. Umum dan 

Keuangan

 
 

Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

  

    ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH.
     NIP. 19681118 199603 1 002

SURAT KEPUTUSAN  KETUA PENGADILAN
SITUBONDO KELAS IB 
KPN / 12 / 2021 

Desember 2021 

PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
DILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

JABATAN 
KEDUDUKAN DALAM 

TIM 

Ketua Penasehat 

Hakim Ketua Pelaksana

Sekretaris Penanggung Jawab

Panitera 
Koordinator 

Kepaniteraan 

Panitera Muda Pidana Anggota 

Panitera Muda 

Perdata 
Anggota 

Panitera Muda Hukum Anggota 

Kasubag. PTIP Anggota 

Kepala Sub Bag. 

Organisasi, dan Tata 

Laksana 

Anggota 

Kasubag. Umum dan 

Keuangan 
Anggota 

Ditetapkan di  :  S I T U B O N D O 

Pada Tanggal  :  28 Desember 2021 

  Ketua, 
 
 
 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH.  
NIP. 19681118 199603 1 002 

PENGADILAN 

KEDUDUKAN DALAM 

Ketua Pelaksana 

Penanggung Jawab 

 



 

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
JL. PB. Sudirman No 97 Situbondo (68322)

Telp (0338) 671545 - 671397 

Tahun  2022 

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 
JL. PB. Sudirman No 97 Situbondo (68322) 

 

 

 

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

 

itpnsitubondo@gmail.com 

www.pn-situbondo.go.id 

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA   

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
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Rencana Aksi Perjanjian Kinerja  

Pengadilan Negeri Situbondo  
Tahun 2022 

 
 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022  ini dibuat berdasarkan 

Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Situbondo 

Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang 

Pengadilan Negeri Situbondo dalam mewujudkan Visi yaitu  

“ Terwujudnya Pengadilanegeri Situbondo yang Agung “  

 

Dengan Misi :  

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo  

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari  

    keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri  

    Situbondo 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 

    Situbondo 

 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo 

mencantumkan program, Kegiatan , Target dan Anggaran sebagaimana 

terlampir :   

 



 
RENCANA AKSI PERJANJIAN  KINERJA TAHUNAN 2022 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

No SASARAN  INDIKATOR KINERJA TARGET 
TW I TW II TW III TW IV 

1 

 

Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
Akuntabel 

 

a. Prosentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu : 
- Perdata 
- Pidana 

 

 
85 % 
87 % 

 

 
90 % 
92 % 

 

 
92 % 
95 % 

 

 
95 % 
99 % 

 

b. Presentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
- Banding 

Perdata                                                                                                    
Pidana  

- Kasasi 
Perdata 
Pidana  

- Peninjauan Kembali 
Perdata 
Pidana  
 

 
 
 

60 % 
85 % 

 
70% 
88 % 

 
80 % 
87 % 

 

 
 
 

62% 
87 % 

 
80 % 
93  % 

 
85 % 
90 % 

 

 
 
 

65 % 
90  % 

 
85 % 
95% 

 
90 % 
95 % 

 

 
 
 

70 % 
95 % 

 
90% 
97 % 

 
95 % 
97 % 

 
c. Index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 
peradilan 

 

 
85% 

 
87 % 

 
90% 

 
92 % 

2 Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase  isi  Putusan yang 
diterima oleh Para pihak tepat waktu  

99 % 99 % 99 % 100 % 

     

 

NO AKSI/KEGIATAN 
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ 

KELUARAN 
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) 

TW I TW II TW III TW IV 

1. Pendaftaran 
Berkas Perkara 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Perkara 
peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
di Tingkat 
Pertama dan 
Banding 
yang tepat 
waktu 

 

 

Perkara 
peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
di Tingkat 
Pertama 
dan 
Banding 
yang tepat 
waktu 

Perkara 
Pidana yang 
diselesaikan di 
Tingkat 
Pertama di 
Wilayah Jawa 
Timur 

                                  
23.320.000. 

2. Penetapan hari 
sidang 

 
 

 
 

 
 

 
                                   

19.080.000. 

3. Pemeriksaan di 
sidang 
pengadilan 

 
 

 
 

 
 

 
                              

19.080.000 

4. Minutasi / 
Upaya Hukum 

 
 

 
 

 
 

 
                                   

14.840.000. 

5. Pengiriman 
Salinan 
Putusan 
kepada JPU 
dan Terdakwa 

 
 

 
 

 
 

 
                                   

14.840.000. 

6. Pengiriman 
surat 
penahanan dan 
perpanjangan 
penahanan 

 
 

 
 

 
 

 
                                   

14.840.000. 



7. Penanganan 
Perkara 
Banding di 
Pengadilan 
Tingkat 
Pertama 

 
 

 
 

 
 

 
                                       

5.810.000. 

8. Penanganan 
Perkara Kasasi 
dan Peninjauan 
kembali di 
Pengadilan 
Tingakt 
Pertama 

 
 

 
 

 
 

 
                                     

3.605.000
. 

 

NO AKSI/KEGIATAN 
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ 

KELUARAN 
PROGRAM KEGIATAN 

DANA 
(Rp.) 

TW I TW II TW III TW IV 

1. Pos Bantuan 
Hukum 

 
 

 
 

 
 

 
 Layanan 

Pos 
Bantuan 
Hukum 

Program 
Peningkatan 
Manajemen  
Peradilan 
Umum  

Pos Bantuan 
Hukum 

                                  
16.800.000
.- 

2. Percepatan 
Penyelesaian 
Perkara  

-  -  Dukungan 
Penyelesai
an Perkara  

Kimwasmat                                     
1.500.000 

 
 

No SASARAN  INDIKATOR KINERJA TARGET 
TW I TW II TW III TW IV 

3 Meningkatkan 
kualitas pengawasan  

a. Jumlah Pengawasan terhadap 
keuangan perkara 

b. Jumlah pengawasan terhadap 
keuangan Negara (DIPA)  

c. Jumlah pengawasan oleh hakim 
pengawas 
 

 
0 % 

 
100% 

 
0% 

 
100 % 

4 Peningkatan kualitas 
Sumber Daya 
manusia 

a. Jumlah SDM kesekretariatan yang 
mengikuti diklat/bimtek 

b. Jumlah SDM tenaga teknis yang 
mengikuti diklat/bimtek 
 

 
0 % 

 
100% 

 
0% 

 
100 % 

 
 

NO AKSI/KEGIATAN 
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ 

KELUARAN 
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) 

TW I TW II TW III TW IV 

1
. 

Pengelolaan 
Keuangan dan 
Bendaharaan   

 
 

 
 

 
 

 
 Layanan 

Dukungan 
Manajemen 
Satker 

Program 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas 
Teknis 
Lainnya 
Mahkamah 

Program 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas 
Teknis 
Lainnya 
Mahkamah 

                              
3.679.158.000 

2
. 

 

Operasional dan 
Pemeliharaan 
Kantor  

 
 

 
 

 
 

 
 Layanan 

Perkantoran 

 

                              
1.462.247.000 



 a. Rapat  
Koordinasi 
internal  

b. Konsultasi di 
Tingkat 
Banding 

c. Konsultasi di 
ke KPPN/ 
Kanwil DJPB/ 
KPKNL  

 


3 Penanggulangan 
Covid 19 

 


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 Layanan 

Perkantoran 

 

 
 

                                   Pengadilan Negeri 
                                                    
 
                                                                     
                                                                                     
                                 ABU ACHMAD 
                                     NIP. 196

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agung Agung R.I 
                                   
4.000.000  

                                 
58.080.000 

                              
8.200.000.-

 
Program 
Dukungan 
Manajemen 
non 
Operasional 
Satker 
Daerah  

Penanganan 
Pandemi 
Covid 19 

Penang 
gulangi 
Pandemi 
Covid 19 

 

                                   
5.000.000  

                                    
5.000.000 

Pengadilan Negeri Situbondo 
                                         Ketua 

                                                                      
                                                                                      

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H. 
NIP. 19681118 199603 1 002  

                            
 

                          
.000  

                              
- 

                                   
 

                                    
 



 
 
 
 
 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
NOMOR : 10 / SK-KPN / 1 / 2022 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI  TAHUN 2022  

PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

Menimbang : a. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian 
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( SAKIP); 

b. Bahwa, dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan 
dibawahnya pada area Akuntabilitas dan mewujudkan manajemen 
Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung R.I., maka perlu 
dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  04 Tahun 2004  
tentang Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 02 1986 tentang Peradilan Hukum; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka 
Panjang Republik Indonesia; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Kepaniteraan Mahkamah Agung; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI  TAHUN 2022 
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB. 
 

Pertama  : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Aksi  Tahun 
2022 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebagaimana termuat dalam 
lampiran keputusan ini; 
 
                                                                    Kedua ……………………. 
 



 
 

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

                                                                             
                                                                              
 
 
 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

  

                                                                               ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH 
                                                                               NIP. 196

  

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di  : S I T U B O N D O 

Pada Tanggal  : 20 Januari 2022 

     Ketua, 
 
 
 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH  
NIP. 19681118 199603 1 002 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 



 
 
 

NO. NAMA /NIP

1 
Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

NIP. 19651006 199212 2 002

2 
Rosihan Luthfi, S.H.

NIP. 1977011

3 
Sutoto Winarno, S.H.

NIP. 19650221 199403 1 002

4 
Arifkie, SH.MH
NIP.19800927 200212 1 002

5 
Khudzaifah, SH

NIP. 196705151989032015

6 
Ferry Irawan, S.H.
19680410 199603 1 002                                 

7 
Abd.  Mukti , S.H.

NIP. 19660627 199303 1 005

8 
Iwan Mulyono, S.H.

NIP. 19690514  198903 1 001

9 
Annang Mardiyanto, SH 

NIP. 196601131993031005

10 
Intan Mustika Atmaningrum,SH.

NIP. 19840528 2005 02 2 001 

 

 
LAMPIRAN  
 
NOMOR  

TANGGAL 

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI 
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

 

NAMA /NIP JABATAN

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. 

NIP. 19651006 199212 2 002 
Ketua

Rosihan Luthfi, S.H. 

3 200212 1 003 
Hakim

Sutoto Winarno, S.H. 

NIP. 19650221 199403 1 002 
Sekretaris

Arifkie, SH.MH 
NIP.19800927 200212 1 002 

Panitera

Khudzaifah, SH 

NIP. 196705151989032015 
Panitera Muda Pidana

Irawan, S.H. 
19680410 199603 1 002                                 

Plh Panitera Muda 

Perdata

Abd.  Mukti , S.H. 

NIP. 19660627 199303 1 005 
Panitera Muda Hukum

Iwan Mulyono, S.H. 

NIP. 19690514  198903 1 001 
Kasubag. PTIP

Annang Mardiyanto, SH  

NIP. 196601131993031005 

Kepala Sub Bag. 

Organisasi, dan Tata 

Laksana

Intan Mustika Atmaningrum,SH. 

NIP. 19840528 2005 02 2 001  

Kasubag. Umum dan 

Keuangan

 
 

Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

  

       ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH
       NIP. 19681118 199603 1 002

 : SURAT KEPUTUSAN  KETUA 
   PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  KELAS IB

 :  10 / SK-KPN / 1 / 2022 

 :  20  Januari  2022 

RENCANA AKSI  TAHUN 2022 
DILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

JABATAN 
KEDUDUKAN DALAM 

TIM 

Ketua Penasehat 

Hakim Ketua Pelaksana

Sekretaris Penanggung Jawab

Panitera 
Koordinator 

Kepaniteraan 

Panitera Muda Pidana Anggota 

Panitera Muda 

Perdata 
Anggota 

Panitera Muda Hukum Anggota 

Kasubag. PTIP Anggota 

Kepala Sub Bag. 

Organisasi, dan Tata 

Laksana 

Anggota 

Kasubag. Umum dan 

Keuangan 
Anggota 

Ditetapkan di  :  S I T U B O N D O 

Pada Tanggal  :   20  Januari  2022 

      Ketua, 
 
 
 
 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH. 
NIP. 19681118 199603 1 002 

KELAS IB 

KEDUDUKAN DALAM 

Ketua Pelaksana 

Penanggung Jawab 

 



 

KINERJA
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
JL. PB. Sudirman No 97 Situbondo (68322)

Telp (0338) 671545 - 671397 

Tahun  2021 

LAPO
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 
JL. PB. Sudirman No 97 Situbondo (68322) 

 

 

ORAN   

INSTANSI PEMERINTAH 
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

itpnsitubondo@gmail.com 

www.pn-situbondo.go.id 

INSTANSI PEMERINTAH   
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat, rahmat dan karunia

Instansi Pemerintah (

memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Negeri Situbondo  Tahun 

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi

melaporkan suatu pencapaian kinerja selama 

Situbondo Tahun 2021

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan 

Tahun 2021, ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan 

dan usulan yang positif, namun bersifat membangun 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan 

menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (

telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk 

kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam

(LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 

memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Tahun 2021 selama kurun waktu satu Tahun 2021

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP

perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah

melaporkan suatu pencapaian kinerja selama Tahun 2021. 

2021 yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada 

Kinerja yang telah ditetapkan. 

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Situbondo

ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan 

dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan 

laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP

telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk 

melayani masyarakat pencari keadilan. 

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Pengadilan Negeri Situbondo  Tahun 2021  ini.  

Situbondo,  2  

Ketua

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH.
NIP. 19681118 199603 1 002
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Tahun 2021, yang intinya 

memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan 

2021. 

LKjIP) merupakan suatu 

pemerintah, LKjIP 2021 

. Pengadilan Negeri 

rencana kerja yang mengacu pada 

Pengadilan Negeri Situbondo  

ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan 

untuk peningkatan kinerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan 

LKjIP) Tahun 2021 yang 

telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan 

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

  Februari   2022 

Ketua 

 

 
 
 

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH. 
NIP. 19681118 199603 1 002 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

Tersusunnya 

Pengadilan Negeri Situbondo

pertanggungjawaban instansi dalam memberikan 

Instansi Pemerintah

sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : 53 tahun 20

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah

Sekretaris Mahkamah Agung RI 

tanggal 13 Desember 2

Dokumen Perjanjian Kinerja 

Adapun LKjIP

kinerja selama 

Tahun 2021

(RENSTRA) 

merupakan implementasi

memuat 4 (

1. Terwujudnya

2. Peningkatan Efektifitas Penglolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya kualitas pengawasan

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta 

pencapaian kinerja dari 

penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang 

menjadi kewenangan 

strategis yang 

yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan 

dipengaruhi oleh unsur 

anggaran yang b

kewenangan 
                                                                                                                             

IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021 adalah merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas kinerja 

Instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP

sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam 

residen Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat 

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112 /SEK/OT.01.1/12/2021, 

tanggal 13 Desember 2021  perihal Penyampaian LKjIP

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. 

LKjIP intinya adalah melaporkan perkembanga

selama Tahun 2021 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 

2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 

(RENSTRA) Pengadilan Negeri Situbondo. Penyusunan L

merupakan implementasi tahun kedua dalam Renstra 

(Empat ) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Peningkatan Efektifitas Penglolaan Penyelesaian Perkara

Meningkatnya kualitas pengawasan 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta 

pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Situbondo

penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo merupakan sasaran 

 berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target 

yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan 

dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta 

anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo akan selalu berusaha 
                                                                                                                                   ii 

 

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

adalah merupakan suatu bentuk 

Laporan Akuntabilitas kinerja 

LKjIP Tahun 2021 ini 

sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam 

2014 tentang Sistem 

ditindaklanjuti dengan Peraturan 

dan Reformasi Birokrasi 

14 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat 

3112 /SEK/OT.01.1/12/2021, 

LKjIP Tahun 2021 dan 

an dan pencapaian 

yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 

yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 

Penyusunan LKjIP Tahun 2021 

dalam Renstra 2020 - 2024 yang 

) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :  

paran dan Akuntabel 

Peningkatan Efektifitas Penglolaan Penyelesaian Perkara 

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta 

Pengadilan Negeri Situbondo adalah masalah 

penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang 

merupakan sasaran 

berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target 

yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan 

, sarana dan prasarana serta 

erkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi 

akan selalu berusaha 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

meningkatkan kualitas kinerja disemua 

meningkatkan 

Dalam 

Situbondo, Tahun 

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung

2. Program Peningka

3. Program Peningkatan Manaje

Dalam 

perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

sesuai prosedur dan target yang

bahkan melebihi 

dua tahun terakhir.

sedangkan realisasi yang dicapai adalah 

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara 

2021 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan 

anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan 

Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 9

DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat 

 kinerja secara keseluruhan. 

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari 

Tahun 2021. Program tersebut adalah 

Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian 

perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealis

bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam 

dua tahun terakhir. Target penyelesaian perkara yang ditetapkan adalah 

sedangkan realisasi yang dicapai adalah 96,38 %, 

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara 

ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan 

anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan 

Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 99,88 %, sedangkan untuk 

DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya 
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dibawahnya, sehingga dapat 

kinerja utama dari Pengadilan Negeri 

Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

an Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

proses penyelesaian 

perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan 

telah dicapai sudah terealisasi secara penuh, 

jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam 

Target penyelesaian perkara yang ditetapkan adalah 100%, 

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara Tahun 

ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan 

anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan 

%, sedangkan untuk 

 mencapai 96,84 %. 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

   

KATA PENGANTAR  

IKHTISAR EKSEKUTIF
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 C. Struktur Organisasi 

 D. Rencana Strategis 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana 

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

 A. Capaian Kinerja Organisasi
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A. LATAR BELAKANG

 

Sesuai Peraturan Presiden 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pendayagunaan Aparatur Negara N

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah

Mahkamah Agung pad

perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, 

Situbondo berkewajiban untuk 

Kebijakan yang diambil oleh 

melaksanakan se

Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi

mengacu pada 

Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyaw

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

berkewajiban untuk memper

pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber

dan sumber dana serta kewenangan

dengan peraturan Perundang

 Pengadilan Negeri S

dibawah jajaran

Provinsi Jawa Timur

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Penetapan Kinerja 

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah  merupakan laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam 

mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis (Renstra), yang mana dalam

prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan 

                                                                                                                             

BAB  I   PENDAHULUAN 

 

LATAR BELAKANG  

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi 

Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen 

perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, 

berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Situbondo

melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan

Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi

mengacu pada lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi 

egara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

berkewajiban untuk memper-tanggungjawabkan kepada publik tentang 

pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber

dan sumber dana serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Negara sesuai 

dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Pengadilan Negeri Situbondo yang merupakan salah satu satuan kerja 

dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota 

Jawa Timur juga memiliki kewajiban untuk membuat Laporan 

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

enetapan Kinerja Tahun 2021.  

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah  merupakan laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam 

mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada 

prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan 
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2014 tentang Sistem 

dan Peraturan Menteri 

14 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi 

a area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen 

perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri 

peraturan tersebut. 

Pengadilan Negeri Situbondo dalam 

Pelaksanaan Peradilan 

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

embaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi 

aratan Rakyat Nomor.: 

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka 

kepada publik tentang 

pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, 

diberikan oleh Negara sesuai 

salah satu satuan kerja 

Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Situbondo, 

kewajiban untuk membuat Laporan 

2021 dan Dokumen 

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah  merupakan laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam 

mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana 

penyusunannya berpedoman kepada 

prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

transparan. 

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini 

diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak

yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja 

yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan 

fungsinya. 

Dasar Hukum Penyusunan 

7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabili

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Ins

Pemerintah. 

 
B. TUGAS DAN FUNGSI

 

Pengadilan Negeri Situbondo

pertama mempunyai tugas utama yaitu:

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

b. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali 

pihak yang berperkara.

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan 

d. Memberikan Nasihat, yakni memberiakan pertimbangan dan nasihat 

tentang 

apabila diminta ; 

e. Selain menjalankan tugas pokok tersebut 

Situbondo

berdasarkan 

 

 

 

                                                                                                                             

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini 

diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak

yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja 

yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan 

Dasar Hukum Penyusunan laporan-laporan tersebut adalah

7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Ins

TUGAS DAN FUNGSI 

Pengadilan Negeri Situbondo sebagai lembaga peradilan tingkat 

pertama mempunyai tugas utama yaitu: 

Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para 

pihak yang berperkara. 

Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan Hukum tetap. 

Memberikan Nasihat, yakni memberiakan pertimbangan dan nasihat 

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumny 

apabila diminta ;   

elain menjalankan tugas pokok tersebut 

Situbondo juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 
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Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini 

diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja 

yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan 

tersebut adalah Inpres No. 

7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

tas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

sebagai lembaga peradilan tingkat 

Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 

Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan 

, yang diajukan upaya Hukum oleh para 

Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah 

Memberikan Nasihat, yakni memberiakan pertimbangan dan nasihat 

ada instansi pemerintah di daerah hukumny 

elain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri 

tugas dan kewenangan lain oleh Negara 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi 

Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan y

Januari 2019. 

digambarkan sebagai berikut

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo

  

 

Struktur Organisasi 

sebagai berikut : 

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Situbondo

2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai 

penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 

3. Panitera selaku Pimpinan Kepaniteraan

4. Sekretaris Selaku

5. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dib

Panitera Muda 

6. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 

bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub 

Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi

Hakim

Panitera 
Muda  

Perdata 

Panitera
Muda

Pidana

JABATAN FUNGSIONAL
1. Panitera Pengganti
2. Jurusita/Jurusita 

Pengganti

Paniter

                                                                                                                             

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo diatur dalam 

Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku tanggal

. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo

 

Pengadilan Negeri Situbondo terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua

Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai 

penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 6 orang Hakim karier

ra selaku Pimpinan Kepaniteraan. 

Selaku Pimpinan Kesekretariatan. 

Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda 

Panitera Muda Pidana,   Panitera Muda Hukum.  

Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 

bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub 

Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Hakim 

anitera 
Muda  

Pidana 

Panitera 
Muda  

Hukum 

Sub Bagian 
Kepegawaian 

Organisasi 
dan 

Tata Laksana 

Sub Bagian
Umum dan 
Keuangan 

Sekretaris

WAKIL KETUA 

KETUA 

JABATAN FUNGSIONAL 
Panitera Pengganti 
Jurusita/Jurusita 
Pengganti 

Panitera 
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diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

ang mulai berlaku tanggal   2 

an Negeri Situbondo, dapat 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo 

 

Pengadilan Negeri Situbondo dapat dijelaskan 

terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 

Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai 

orang Hakim karier. 

Panitera Muda Perdata, 

Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub 

bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub 

dan Pelaporan. 

Bagian 
Umum dan 
Keuangan  

Sub Bagian  
Perencanaan,

Tehnologi 
Informasi dan 

Pelaporan  

Sekretaris 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

7. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera 

yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 

Pengganti terdiri dari 

menyebar diseluruh unit

orang.  

 

D. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan 

peraturan perundang

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja 

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan 

dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan 

Negeri Situbondo

pada program-

dituangkan dalam Visi dan Misi 

Adapun Visi 

“ Terwujudnya  

Untuk mencapai visi tersebut 

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian 

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di 

4.  Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di 

   

Permasalahan yang ada di 

keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di 

Pengadilan Negeri Situbondo

terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh 

adalah bahwa para pencari keadilan

                                                                                                                             

Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera 

yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 4 orang,  1 Orang Juru Sita

terdiri dari 5 orang dan yang juga ditugaskan sebagai staf 

diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Situbondo

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo  

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Situbondo

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan 

canaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan 

Negeri Situbondo  Situbondo pada tahun 2020 sampai dengan 20

-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan 

dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Situbondo

Adapun Visi Pengadilan Negeri Situbondo  adalah: 

Terwujudnya  Pengadilan Negeri Situbondo Situbondo

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Situbondo

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo   

Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo, adalah para pencari 

keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di 

Pengadilan Negeri Situbondo, dan Tindak Pidana  

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo

adalah bahwa para pencari keadilan / Pengguna Pengadilan 
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Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera 

Juru Sita dan Juru Sita 

orang dan yang juga ditugaskan sebagai staf 

Pengadilan Negeri Situbondo   terdiri dari 4 

  tahun 2020-2024 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan 

encapai efektivitas dan efisiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

Pengadilan Negeri Situbondo  diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan 

canaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan 

sampai dengan 2024 mengacu 

program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan 

Pengadilan Negeri Situbondo   

Situbondo yang Agung” 

Pengadilan Negeri Situbondo  menetapkan 

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 

Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

ngadilan Negeri Situbondo 

Pengadilan Negeri Situbondo 

, adalah para pencari 

keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di 

 belum sepenuhnya 

Pengadilan Negeri Situbondo, 

/ Pengguna Pengadilan  merasa 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, 

kemudian setiap pencari keadilan 

badan peradilan, dan publik percaya bahwa 

dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa 

puas atas pelayanan Hukum yang diberikan.  

Untuk mewujudkan perubahan ke arah 

tercantum dalam cetak biru

selalu berupaya untuk mengikuti arahan

melakukan perubahan. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi perhatian 

dalam penyusunan renstra (rencana strat

Situbondo 

Oleh karena itu, rencana strategis yang ingin dicapai 

Situbondo, untuk periode tahun 

renstra yang sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses 

2. Meningkatnya

Dengan demikian perencanaan kegiatan 

didasarkan pada hal

Rencana strategis 

ditetapkan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam 

lampiran dan tidak terpisahkan dari dokumen laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             

dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, 

kemudian setiap pencari keadilan / Pengguna Pengadilan  

badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Situbondo

dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa 

puas atas pelayanan Hukum yang diberikan.   

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan

cantum dalam cetak biru Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Situbondo

selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk 

melakukan perubahan. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi perhatian 

dalam penyusunan renstra (rencana strategis) pada 

Oleh karena itu, rencana strategis yang ingin dicapai 

untuk periode tahun 2020-2024 setelah dilakukan review terhadap 

renstra yang sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya Efektifitas Penglolaan Penyelesaian Perkara

Dengan demikian perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo

didasarkan pada hal-hal tersebut sebagai acuan dalam Pelaksanaan kinerja

Rencana strategis 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Situbondo

ditetapkan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Matriks yang menjadi 

lampiran dan tidak terpisahkan dari dokumen laporan ini. 
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dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, 

/ Pengguna Pengadilan  dapat menjangkau 

Pengadilan Negeri Situbondo, 

dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa 

pembaruan sebagaimana 

Pengadilan Negeri Situbondo, 

arahan yang telah ditetapkan untuk 

melakukan perubahan. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi perhatian 

egis) pada Pengadilan Negeri 

Oleh karena itu, rencana strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri 

setelah dilakukan review terhadap 

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Efektifitas Penglolaan Penyelesaian Perkara 

Pengadilan Negeri Situbondo,  

dalam Pelaksanaan kinerja.  

Pengadilan Negeri Situbondo, yang sudah 

Matriks yang menjadi 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

 

A. RENCANA KERJA

 

1. Program Utama 

Pengadilan Negeri Situbondo

di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum 

mempunyai tugas inti (

memutus perkara 

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis 

di Pengadilan Negeri Situbondo

umum dengan ri

Hukum (Posbakum),

yang diselesaikan dengan tepat waktu

penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertam

Sesuai dengan rencana strategis 

2021-2024, program utama yang diambil 

1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi 

bantuan Hukum untuk masyarakat, 

sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel

kurang dari 5 ( lima ) bulan, 

pengamanan persidangan

2. Program Dukungan manajemen dan dukungan 

peningkatan 

perkantoran. 

3. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai

dan pengembangan sistem 

 

2. Program Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam rencana strategis 

tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan

                                                                                                                             

 
BAB II.  PERENCANAAN KINERJA 

RENCANA KERJA 

Program Utama  

Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung 

di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum 

mempunyai tugas inti (core bussiness) menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara Pidana, perkara Perdata, di tingkat pertama. 

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis 

Pengadilan Negeri Situbondo, adalah peningkatan manajemen peradilan 

umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah diadakannya

Posbakum), Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, berkas perkara 

yang diselesaikan dengan tepat waktu, penyelesaian perkara prodeo, serta 

penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama.  

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Situbondo

, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Situbondo

Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi 

bantuan Hukum untuk masyarakat, penyelesaian 

sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel, penyelesaian perkara yang 

kurang dari 5 ( lima ) bulan, pemberian uang makan terdakwa serta 

pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara.

Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas 

perkantoran.   

Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai

pengembangan sistem teknologi informasi peradilan.

Program Kegiatan Pokok 

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Situbondo

tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan
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sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung 

di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum 

) menerima, memeriksa, mengadili dan 

, di tingkat pertama.  

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis 

adalah peningkatan manajemen peradilan 

diadakannya Pos Pelayanan 

Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, berkas perkara 

penyelesaian perkara prodeo, serta 

Pengadilan Negeri Situbondo, tahun 

Pengadilan Negeri Situbondo adalah: 

Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi penyediaan pos 

penyelesaian perkara yang 

penyelesaian perkara yang 

pemberian uang makan terdakwa serta 

dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara. 

teknis lainnya, meliputi 

sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas 

Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai 

informasi peradilan. 

Pengadilan Negeri Situbondo 

tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

dari program utama tersebut. 

Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan 

umum adalah: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Meningkatnya

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis 

lainnya diantaranya adalah

Pembinaan administrasi dan pengelolaan 

Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan 

tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran,  

pakaian pramubakti, rapat

gedung dan bangunan

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan 

peradilan tingkat pertama, 

mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana 

- Alat Perangkat 

Perangkat Komputer 

 

Perjanjian Kinerja ( 

Penetapan kinerja 

tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir 

Penetapan Kinerja awal 

Pengadilan Negeri Situbondo

Dengan telah direviu Renstra 

Utama Pengadilan Negeri Situbondo

kinerja Pengadilan Negeri Situbondo

sasaran hasil reviu yang telah dibuat. 

Pengadilan Negeri Situbondo

 

 

 

 
                                                                                                                             

dari program utama tersebut.  

kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan 

  

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya efektivitas pengelolaan  Penyelesaian perkara

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis 

lainnya diantaranya adalah : 

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan 

Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan 

tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran,  

pakaian pramubakti, rapat / koordinasi, perawatan kendaraan

gedung dan bangunan.  

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan 

peradilan tingkat pertama, Tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Situbondo

mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana 

Perangkat  Pengolah Data dan Komunikasi  berupa : 

Perangkat Komputer   

Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) 2021

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 

k ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 

Penetapan Kinerja awal Tahun 2021, tidak terlepas dari Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2020-2024. 

Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja 

Pengadilan Negeri Situbondo yang terakhir disusun, maka Penetapan 

Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021 diselaraskan dengan sasaran

sasaran hasil reviu yang telah dibuat.           Berikut tabel penetapan kinerja

Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021 adalah : 
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kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

perkara 

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis 

keuangan Badan Urusan 

Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan 

tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran,  

koordinasi, perawatan kendaraan dan perawatan 

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan 

Pengadilan Negeri Situbondo, 

prasarana berupa : 

berupa :   3 ( Tiga ) 

2021 

Tahun 2021, merupakan 

Tahun 2021. Penyusunan 

, tidak terlepas dari Rencana Strategis 

dan reviu Indikator Kinerja 

yang terakhir disusun, maka Penetapan 

diselaraskan dengan sasaran-

Berikut tabel penetapan kinerja 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

Tabel 

No 

1 
1 Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transpparan dan 
Akuntabel

2.  Meningkatnya Efektifitas 
Penglolaan Penyelesaian 
Perkara 

 

                                                                                                                             

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo

SASARAN INDIKATOR KINERJA

2 3 
Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transpparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu

    - Perdata 
    - Pidana 
b. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 
hukum : 

    - Banding 
       Perdata 
       Pidana  
    - Kasasi 
       Perdata 
       Pidana  
    - PK 
       Perdata 
       Pidana 
c. Index responden pencari 

keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

 
Meningkatnya Efektifitas 
Penglolaan Penyelesaian 

a.  Persentase Isi Putusan Yang 
diterima oleh para pihak 
tepat waktu 
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Pengadilan Negeri Situbondo 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

4 
Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu : 

 
 

93% 
96% 

Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 

 
 
 

 
65% 
90% 

 
75% 
97% 

 
90% 
98% 

Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 

90% 
(3,7) 

 
 

a.  Persentase Isi Putusan Yang 
diterima oleh para pihak 

 
100% 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang merupakan 

perbandingan antara target dengan pencapaian

tahun. Pengukuran kinerja ini 

periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target

- target yang telah 

rencana / sasaran jangka menengah. 

Berikut adalah tabe

indikator kinerja, 

2021 di satuan kerja 

prosentase keberhasilan dari masing

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan 

antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama 

Tahun 2021, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama 

Tahun 2021 untuk meng

tahun.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Reka
             Pengadilan Negeri Situbondo

  

NO PERKARA PERDATA GUGATAN

1 Sisa tahun 

2 Masuk dalam tahun  

3 Putus Tahun 2021

4 Dicabut Tahun 2021

5 Para pihak tidak minta banding 

6 Para pihak  tidak 
Kasasi  

7 Para pihak  tidak 
PK (Peninjauan Kembali)

8 Sisa perkara 

                                                                                                                             

BAB III  AKUNTABILITAS  KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Capaian Kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang merupakan 

perbandingan antara target dengan pencapaian / realisasi kinerja selama satu 

tahun. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu 

periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target

target yang telah ditetapkan dalam satu tahun dalam rangka pencapaian 

/ sasaran jangka menengah.  

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, 

 target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir 

di satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo Dari tabel akan terlihat 

prosentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan 

antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama 

, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama 

untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu 

Rekapitulasi jumlah perkara Perdata dalam Tahun 2021
Pengadilan Negeri Situbondo  

   

PERKARA PERDATA GUGATAN JUMLAH 

Sisa tahun lalu   16  

Masuk dalam tahun  2021  50  

Tahun 2021  49 

Tahun 2021  -- Gugatan :

Para pihak tidak minta banding   40 

Para pihak  tidak Mengajukan minta   46 

Para pihak  tidak Mengajukan  minta 
PK (Peninjauan Kembali) 

 49 

Sisa perkara Tahun 2021  17 
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Capaian Kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang merupakan 

/ realisasi kinerja selama satu 

dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu 

periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target 

dalam rangka pencapaian 

l pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, 

target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir Tahun 

Dari tabel akan terlihat 

yang ditargetkan. 

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan 

antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama 

, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama 

etahui prosentase penyelesaian perkara selama satu 

Tahun 2021  

Prosentase 
Penyelesaian 

 

Gugatan : 
72,2 % 
60,6% 

69,6 % 

100 % 

24,6 % 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

 

NO PERKARA PERDATA GUGATAN 

1 Sisa tahun 
2 Masuk dalam 
3 Putus 
4 Sisa Tahun 2021

 
 

NO PERKARA PERDATA PERMOHONAN

1 Sisa tahun 
2 Masuk dalam 
3 Putus
4 Sisa 

 

NO PERKARA PERDATA GUGATAN 

1 Sisa tahun 
2 Masuk dalam 
3 Putus 
4 Sisa Tahun 2021

 

NO PERKARA PERDATA 

1 Sisa tahun 
2 Masuk dalam 
3 Putus 
4 Sisa Tahun 2021

 

NO PERKARA PERDATA 

1 Sisa tahun 
2 Masuk dalam 
3 Putus 
4 Sisa Tahun 2021

 
 
 
 
 

                                                                                                                             

PERKARA PERDATA GUGATAN 
SEDERHANA  JUMLAH 

Sisa tahun lalu  1 
Masuk dalam Tahun 2021 55 

37 
Tahun 2021 19 

PERKARA PERDATA PERMOHONAN JUMLAH 

Sisa tahun lalu  4 
Masuk dalam Tahun 2021 70 
Putus 72 
Sisa Tahun 2021 2 

PERKARA PERDATA GUGATAN 
SEDERHANA  JUMLAH 

Sisa tahun lalu  1 
Masuk dalam Tahun 2021 55 

37 
Tahun 2021 19 

PERKARA PERDATA PERLAWANAN / 
BANTAHAN ( Derden Verzet )   JUMLAH

Sisa tahun lalu   3 
Masuk dalam Tahun 2021 0 

3 
Tahun 2021 0 

PERKARA PERDATA PERMOHONAN 
KONSINYASI   JUMLAH

Sisa tahun lalu 0 
Masuk dalam Tahun 2021 1 

1 
Tahun 2021 0 
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Prosentase 
Penyelesaian 

 
 
G.S  66 % 
34% 

 Prosentase 
Penyelesaian 

 
 
Permohonan  97,2% 
0,27% 

Prosentase 
Penyelesaian 

 
 
G.S  66 % 
34% 

JUMLAH Prosentase 
Penyelesaian 

 
 
Plw   100 % 
0 % 

JUMLAH Prosentase 
Penyelesaian 

 
 
Konsinyasi  100 % 
0 % 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

NO 

1 Jumlah Perkara yang di mediasi
2 Jumlah mediasi yang menjadi akta 

perdamaian
 

NO 

1 Sisa tahun lalu 
2 Permohonan eksekusi
3 Permohonan 

ditindaklanjuti/
4 Permohonan Eksekusi dicabut 
5 Sisa  

 

  

  Gambar  

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah perkara Pidana dalam 
              Pengadilan Negeri Situbondo
 

NO 

1 Sisa tahun 
2 Masuk dalam tahun  
3 Putus 
4 Terdakwa / Jaksa tidak minta 

banding 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Gugatan Permohonan 

GRAFIK REALISASI PERKARA PERDATA 

                                                                                                                             

PERKARA MEDIASI JUMLAH 

Jumlah Perkara yang di mediasi 49 
Jumlah mediasi yang menjadi akta 
perdamaian 

0 

PERKARA EKSEKUSI JUMLAH 

Sisa tahun lalu  11 
Permohonan eksekusi 7 
Permohonan eksekusi yang 
ditindaklanjuti/ diselesaikan 

7 
 

Permohonan Eksekusi dicabut  5 
 6 

Gambar  3-1  Grafik Penyelesaian Perkara Perdata  

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah perkara Pidana dalam Tahun 2021
Pengadilan Negeri Situbondo 

PERKARA PIDANA BIASA JUMLAH 

Sisa tahun lalu 18 
Masuk dalam tahun  2021 160 
Putus Tahun 2021 166 
Terdakwa / Jaksa tidak minta 
banding  

169 

Permohonan Gugatan 
sederhana 

Perlawanan / 
bantahan 

Permohonan 
Konsiyasi 

GRAFIK REALISASI PERKARA PERDATA 
Tahun 2021 
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Prosentase  

 
Mediasi :          0,% 

Prosentase  

 
Mediasi :          0,% 
Eksekusi :53,8% 

 
46,2% 

 

2021  

Prosentase  

  
  
 93,2% 

 94,9% 

Permohonan 

GRAFIK REALISASI PERKARA PERDATA 

Masuk dan sisa 

Putus 

sisa



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

5 Terdakwa / Jaksa Tidak minta Kasasi 
6 Terdakwa/Jaksa tidak minta PK 

( Peninjauan Kembali) 
7 Sisa perkara 

 

NO RINGAN/LALU

1 Sisa tahun 
2 Masuk dalam 
3 Putus 

 

NO PERKARA PIDANA ANAK

1 Sisa tahun 

2 Masuk dalam 

3 Putus 

4 Sisa Tahun 

5 Diselesaikan denga

 

NO PERKARA 

1 Sisa tahun 

2 Masuk dalam 

3 Putus 

4 Sisa Tahun 2021

 

                                                                                                                             

Terdakwa / Jaksa Tidak minta Kasasi  175 
Terdakwa/Jaksa tidak minta PK          
( Peninjauan Kembali)  

177 

Sisa perkara 2021 12 

PIDANA CEPAT/ 
RINGAN/LALU LINTAS 

JUMLAH 

Cepat/ 
ringan 

Lalu 
lintas 

Sisa tahun lalu 0 0   
Masuk dalam Tahun 2021 5 3.141 Cepat/ringan:
Putus Tahun 2021 5 3.141 Lalu lintas :

PERKARA PIDANA ANAK JUMLAH 

Sisa tahun lalu 0  

Masuk dalam Tahun 2021 2  

Putus Tahun 2021 2  

Tahun 2021 0  

Diselesaikan dengan Diversi 0  

PERKARA PRAPERADILAN JUMLAH 

Sisa tahun lalu 0  

Masuk dalam Tahun 2021 2  

Putus Tahun 2021 2  

Tahun 2021 0  
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 98,3% 
 99,4% 

 0,67% 

Prosentase  

  
Cepat/ringan: 100% 
Lalu lintas : 100% 

Prosentase 
Penyelesaian 

  

  

 100 % 

  

 0, % 

Prosentase 
Penyelesaian 

  

  

 100 % 

  



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

Gambar  3

Dari jumlah

dengan rencana strategis yang telah disusun pada 

diperoleh data sebagai berikut

No Sasaran

1 2 
1 Terwujudnya 

proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

                                                                                                                             

Gambar  3-1  Grafik Penyelesaian Perkara Pidana  

Dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja sesuai 

dengan rencana strategis yang telah disusun pada Pengadilan Negeri Situbondo

diperoleh data sebagai berikut :    

Sasaran Indikator Target  

 3 4 
Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu: 

     - Perdata 
     - Pidana 
 

 
 

80 % 
85 % 

b. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum: 

     - Banding 
       Perdata 
        Pidana 
     - Kasasi 
       Perdata 
        Pidana 
     - PK 
       Perdata 
        Pidana 
 

 
 
 

 
80% 
90 % 

 
81% 
70 % 

 
90% 
95% 

Grafik Penyelesaian Perkara Pidana 
Tahun 2021
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jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja sesuai 

Pengadilan Negeri Situbondo akan 

 Realisasi  Capaian 

5 6 
 

 
70,2% 
93,2% 

 
 
87,8 % 
91,2% 

 
 

 
 

60,6% 
94 % 

 
69,6% 
98,6% 

 
 100% 
99,4% 

 

 
 
 

 
75% 

104,4% 
 

75% 
100,4% 

 
100,1% 
100,4% 

 

Grafik Penyelesaian Perkara Pidana 

Masuk & Sisa 

Putus 

Sisa 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

  

2 
 
 
 

Meningkatnya 
efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

 
 

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 

sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator

acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk 

diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam 

penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran tersebut mempunyai 

 
a) Persentase

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 

dan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 

pidana ,  sehingga 

diselesaikan pada 

perkara Pidana

2021 sebanyak 

perdata pada akhir 

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut

Persentase 
tepat waktu Perdata

Persentase perkara yang diselesaiakan 
tepat waktu P

                                                                                                                             

c.  Index responden pencari   
     keadilan yang puas  
     terhadap layanan  
     peradilan 

 
80% 

Meningkatnya 
efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 

a.Persentase isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

100% 

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja  

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 

sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja 

acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk 

diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam 

penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

rwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran tersebut mempunyai 3 ( tiga )  indikator kinerja diantaranya

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80,

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 

sehingga  jumlah perkara Perdata sebanyak 

diselesaikan pada Tahun 2021 sebanyak 180  perkara, 

Pidana, sebanyak 185 perkara dapat diselesaikan pada 

sebanyak 173 perkara Sehingga prosentase realisasi untuk perkara  

pada akhir 2021 adalah 92,1%. 

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase perkara yang diselesaiakan 
tepat waktu Perdata 

80% 90

Persentase perkara yang diselesaiakan 
tepat waktu Pidana  

85% 93
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89,57% 

 
100,12% 

 

 100% 100% 

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 4 (empat) 

indikator kinerja sebagai 

acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk 

diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam 

penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran 

rwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

indikator kinerja diantaranya :  

0,%. perkara perdata, 

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85,%. perkara 

sebanyak 200 perkara dapat 

perkara, dan  jumlah 

perkara dapat diselesaikan pada Tahun 

Sehingga prosentase realisasi untuk perkara  

Realisasi Prosentase 

0 %. 125 % 

3,5%. 110 % 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

yang dicapai pada 

125 % ,   dan 

demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata

waktu dapat terealisasi secara penuh

dibandingkan dengan

tahun terakhir

Keterangan

Perkara yang diselesaikan 
tepat waktu Perdata

Perkara yang diselesaikan 
tepat waktu P

 
 

b) Prosentase Perkara 

Kasasi, dan PK

Perkara Banding : 

Target yan

Target yan

Perkara Kasasi  : 

Target yan

Target yan

Perkara Peninjauan Kembali  : 

Target yan

Target yan

Dari jumlah perkara Perdata

telah putus

banding, Kasasi dan PK

realisasi untuk indikator ini pada akhir 

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Prosentase perkara 
mengajukan upaya Hukum
Banding 

Perdata 

                                                                                                                             

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

yang dicapai pada Tahun 2021, Perdata dengan demikian 

dan Perdata dengan demikian 93,5/85 x 100% = 

demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata

dapat terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target j

dibandingkan dengan penyelesaian perkara Perdata, Pidana, 

tahun terakhir. 

Keterangan Tahun  2019 Tahun 20

Perkara yang diselesaikan 
tepat waktu Perdata 154 140

Perkara yang diselesaikan 
tepat waktu Pidana 140 377

Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 

Kasasi, dan PK. 

Perkara Banding :  

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara Perdata 

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara Pidana 

Perkara Kasasi  :  

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara Perdata 

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara Pidana 

Perkara Peninjauan Kembali  :  

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara Perdata 

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara Pidana 

Dari jumlah perkara Perdata, Pidana (Biasa,Lalu Lintas 

telah putus sebanyak 3.494 perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum 

, Kasasi dan PK sebanyak 3.450  perkara. Sehingga prosentase 

realisasi untuk indikator ini pada akhir 2021 adalah 98,

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi

Prosentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya Hukum 

anding   

 

 

 

65% 

90% 

 

 

60,3
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Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

dengan demikian 90/80 x 100% = 

x 100% = 110 %, Dengan 

demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata, Pidana, tepat 

bahkan melebihi target jika 

, Pidana, dalam dua 

2020 Tahun 2021 

0 180 

377 173 

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 

g ditetapkan untuk indikator perkara Perdata  adalah 65 %.  

idana  adalah 90 %.  

g ditetapkan untuk indikator perkara Perdata  adalah 75 %.  

g ditetapkan untuk indikator perkara Pidana  adalah 90 %.  

g ditetapkan untuk indikator perkara Perdata  adalah 90 %.  

uk indikator perkara Pidana  adalah  98 %.  

Lalu Lintas  dan Cepat), yang 

perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum 

perkara. Sehingga prosentase 

,7%. 

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut: 

Realisasi Prosentase 

 

 

3% 

 

 

92,7% 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

Pidana 

Prosentase perkara 
mengajukan upaya Hukum 

Perdata 

Pidana 

Prosentase perkara 
mengajukan upaya Hukum 
Peninjauan Kembali

Perdata 

Pidana 

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

yang dicapai pada 

Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 

banding telah mencapai target, bahkan melebihi 

ditetapkan, berikut kami sampaikan data realisasi perkara Perdata

Pidana, yan

Peninjauan Kemba

 

Keterangan

Perkara Masuk

Tidak Mengajukan 
Banding, 

Persentase

 
c) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pada Tahun 

atas pengguna layanan di 

masyarakat. Target yang hendak dicapai 

dilakukan survey 

Pencapaian

Prosentase responden yang puas 
terhadap proses peradilan

                                                                                                                             

92,7

 

Prosentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya Hukum Kasasi,  

 

 

75% 

97% 

 

81,1

98,1

Prosentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya Hukum 

eninjauan Kembali 

 

 

 

90% 

98% 

 

 

100%

99,3%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

yang dicapai pada Tahun 2021, dengan demikian 60,/

Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 

banding telah mencapai target, bahkan melebihi 

ditetapkan, berikut kami sampaikan data realisasi perkara Perdata

yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

eninjauan Kembali  2 tahun terakhir: 

Keterangan Tahun  2019 Tahun 20

Perkara Masuk 217 201 
Tidak Mengajukan 

, Kasasi dan PK 201 126 

Persentase 92.6% 62,6%

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun 2021 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik 

atas pengguna layanan di Pengadilan Negeri Situbondo

masyarakat. Target yang hendak dicapai adalah 

kan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 

Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi

Prosentase responden yang puas 
terhadap proses peradilan 

90% 89.57
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7% 

 

100,3% 

 

81,1% 

98,1% 

 

100,8% 

100,11% 

 

 

100% 

99,3% 

 

 

100,11% 

100,1% 

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

/65 x 100% = 92,7% 

Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum 

banding telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang 

ditetapkan, berikut kami sampaikan data realisasi perkara Perdata, 

anding, Kasasi dan 

2020 Tahun 2021 

 387 

 343 

% 88,6% 

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik 

Pengadilan Negeri Situbondo, dan kepuasan 

adalah 90% dan setelah 

atas pelayanan yang diberikan mencapai 80,57%, 

target indikator ini digambarkan sebagai berikut: 

Realisasi Prosentase 

89.57%, 99,5% 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

yang dicapai pada 

99,5% Dengan demikian pencapaian indikator ini telah 

sesuai dengan yang diinginkan

melaksanakan survey kepuasa

sampaikan data realisasi 

terakhir: 

Index Kepu

 

2) Peningkatan Efektifitas 

Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektifitas peng

1 (satu) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah

a) Persentase Isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 

berkas perkara 

dan Cepat)

waktu 387

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Persentase Isi putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

yang dicapai pada 

100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke 

belakang dapat dilihat dari data berikut

Keterangan

Isi putusan yang diterima 
oleh para pihak  tepat 
waktu 

Persentase

                                                                                                                             

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

yang dicapai pada Tahun 2021, dengan perhitungan 

Dengan demikian pencapaian indikator ini telah 

sesuai dengan yang diinginkan. Pengadilan Negeri 

melaksanakan survey kepuasan pada Tahun 2021

sampaikan data realisasi survey layanan kepada masyarakat 

Keterangan Tahun 2020

Index Kepuasan masyarakat 80,17% 

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektifitas pengelolaan perkara terdapat 

) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah

Persentase Isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 

perkara yang putus baik perkara Perdata, Pidana

dan Cepat), 387 berkas, isi putusan yg diterima oleh para pihak tepat 

387 Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Isi putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu 

100% 100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

yang dicapai pada Tahun 2021, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 

100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke 

belakang dapat dilihat dari data berikut : 

Keterangan Tahun  2019 Tahun 20

Isi putusan yang diterima 
oleh para pihak  tepat 

59 59 

Persentase 100% 100%
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Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

, dengan perhitungan 89.57/90 x 100% = 

Dengan demikian pencapaian indikator ini telah melebihi target 

Pengadilan Negeri Situbondo baru 

2021, berikut kami 

survey layanan kepada masyarakat 1 tahun 

20 Tahun 2021 

 89,57% 

Perkara  

lolaan perkara terdapat 

) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah : 

Persentase Isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu 

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah 

baik perkara Perdata, Pidana (Biasa, Singkat 

diterima oleh para pihak tepat 

ndikator ini adalah 100%. 

Realisasi Prosentase 

100% 100% 

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi 

, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 

100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. 

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke 

2020 Tahun 2021 

 52 

100% 100% 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

 

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas beberapa 

hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut

1. Terwujudnya proses

Termasuk dalam kegiatan pokok 

waktu  adalah 

Pengadilan Negeri Situbondo

membandingkan jumlah 

sisa perkara tahun lalu ) 

selama Tahun 

diselesaikan tahun berjalan 

Tahun 2021. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian

penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk prosentase.

Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana

dan pidana khusus

Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara 

gugatan, juga untuk perkara

/ Bantahan    ( Derden Verzet )  

Untuk Tahun 2021

angka yang ditargetkan. 

Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah 

survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 

2  Peningkatan efektifitas pengelolaan 

Setiap berkas 

waktu  di  Pengadilan Negeri Situbondo

capaian dari indikator kinerja ini 

Rata-rata pencapaian pada 

sesuai target  juga ada yang melebihi target . 

C. Realisasi Anggaran

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara. 

Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu 

perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 

                                                                                                                             

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas beberapa 

hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Termasuk dalam kegiatan pokok dimana perkara yang  diselesaiakan tepat 

adalah Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan 

Pengadilan Negeri Situbondo selama Tahun 2021

membandingkan jumlah perkara yang ada ( Perkara yang diterima ditambah 

sisa perkara tahun lalu )  Sedangkan untuk melihat perkara 

Tahun 2021 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara 

diselesaikan tahun berjalan pada Tahun 2021 dengan jumlah perkara yang 

. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian

penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk prosentase.

Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana

dan pidana khusus, pidana anak, serta perkara lalu lintas 

Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara 

gugatan, juga untuk perkara gugatan Sederhana, Perkara Perdata Perlawanan 

/ Bantahan    ( Derden Verzet )   

2021, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai 

angka yang ditargetkan.  

Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah 

survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Setiap berkas ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada 

Pengadilan Negeri Situbondo telah dilakukan dengan tertib sehingga 

capaian dari indikator kinerja ini  tercapai 100%.  

rata pencapaian pada Pengadilan Negeri Situbondo  Tahun 

sesuai target  juga ada yang melebihi target .   

Realisasi Anggaran 

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara. 

Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu 

perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 
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Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas beberapa 

hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut : 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

yang  diselesaiakan tepat 

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan pada 

2021 dengan cara 

( Perkara yang diterima ditambah 

an untuk melihat perkara yang diselesaiakan  

dingkan jumlah perkara yang 

dengan jumlah perkara yang ada 

. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian 

penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk prosentase.  

Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa 

lalu lintas  dan tipiring. 

Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara 

Perkara Perdata Perlawanan 

, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai 

Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah 

survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 89,57%. 

penyelesaian perkara 

disampaikan kepada para pihak tepat 

telah dilakukan dengan tertib sehingga 

Tahun 2021  adalah  

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara. 

Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu 

perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar I

(DIPA) dari APBN. Pada satuan kerja 

anggaran 2021 medapa

Administrasi (BUA)

(BADILUM) / DIPA 03 

a. DIPA Badan Urusan Administrasi (098

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen 

pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan 

administrasi dan pengelolaan keuanga

pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pemeliharaan 

peralatan perkantoran, perawatan kendaraan dinas dan perawatan gedung dan 

bangunan. Pada tahun anggaran 

Rp.5.130.048.000

ribu rupiah ). D

99,88% dari pagu anggaran

Dari daftar rincian realisasi kegiatan, 

diatas 95% dari pagu anggaran yaitu Kegiatan belanja pegawai sebesar 

99,97%, belanja barang operasional sebesar 9

opersional perkantoran 

b. DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum 

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen 

peradilan umum. Pada tahun anggaran 

sebesar Rp. 93.

untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi penyelesaian perkara. 

Pada DIPA Badan Peradilan Umum terserap sebesar 

 

Berikut adalah tabel

 

                                                                                                                             

pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) dari APBN. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo

medapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan 

istrasi (BUA) / DIPA 01 (098057) dan DIPA Badan Peradilan Umum 

(BADILUM) / DIPA 03 (099128) 

DIPA Badan Urusan Administrasi (098221) 

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen 

pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan 

administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti 

pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pemeliharaan 

peralatan perkantoran, perawatan kendaraan dinas dan perawatan gedung dan 

bangunan. Pada tahun anggaran 2021 ini DIPA 01 mendapat pagu sebesar 

.000,00 ( Lima milyar seratus tiga puluh juta e

Dari total pagu DIPA Rp. 5.130.048.000,00 

dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 5.124.195.532

Dari daftar rincian realisasi kegiatan, semua jenis belanja berhasil ters

% dari pagu anggaran yaitu Kegiatan belanja pegawai sebesar 

%, belanja barang operasional sebesar 99,62%, belanja barang non 

opersional perkantoran sebesar 98,84% dan belanja modal sebesar 

Badan Peradilan Umum (099128) 

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen 

peradilan umum. Pada tahun anggaran 2021 DIPA 03 mendapatkan dana 

.305.000.,00 (Sembilan puluh tiga juta tiga rarus lima 

untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi penyelesaian perkara. 

Pada DIPA Badan Peradilan Umum terserap sebesar 96,84,

Berikut adalah tabel rincian realisasi anggaran dari masing-masing DIPA

 

                                                                                                                                   19 

 

sian Pelaksanaan Anggaran 

Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 

DIPA Badan Urusan 

DIPA Badan Peradilan Umum 

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen 

pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan 

n yaitu layanan perkantoran seperti 

pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pemeliharaan 

peralatan perkantoran, perawatan kendaraan dinas dan perawatan gedung dan 

DIPA 01 mendapat pagu sebesar   

puluh juta empat  puluh delapan  

,00 dapat terealisasi 

532,00. 

semua jenis belanja berhasil terserap 

% dari pagu anggaran yaitu Kegiatan belanja pegawai sebesar 

belanja barang non 

belanja modal sebesar 100%. 

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen 

DIPA 03 mendapatkan dana 

tiga juta tiga rarus lima ribu rupiah) 

untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi penyelesaian perkara. 

,%.  

masing DIPA : 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

DIPA 01 DIPA Badan Urusan Administrasi (098221)

NO. KODE JENIS BELANJA/AKUN

1 2 

 
098211 Pengadilan Negeri Situbondo

   
1. 005.01.01 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

 
1066 

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 
Keuangan Badan Urusan Administrasi

 
1066.001 Output Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

 
051 Non Operasional Perkantoran

 051.A.521111 Belanja Keperluan Kantor  

 002.D.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

   

 
Jumlah Komponen 1066.001.051  

 
JUMLAH OUTPUT 1066.001 

 
1066.994 Output Layanan Perkantoran

 
001 Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan

 
001.A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 

 
001.A.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

 
001.A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

 
001.A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 

                                                                                                                                   

 

DIPA Badan Urusan Administrasi (098221) 

JENIS BELANJA/AKUN PAGU DIPA 
REALISASI S/D BULAN INI

TOTAL 

3 4 9 (5+7) 10 (9/4)

Pengadilan Negeri Situbondo   5.130.048.000      5.124.195.532         

  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

  5.130.048.000      5.124.195.532         

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 
Keuangan Badan Urusan Administrasi 

  5.130.048.000      5.124.195.532         

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 
   

Non Operasional Perkantoran 
   
       381.225.000         381.225.000 

Belanja Barang Operasional Lainnya         14.900.000           13.755.238       

   
      396.400.000         396.388.500         

      396.400.000         396.388.500         

Layanan Perkantoran   5.130.048.000      5.124.195.532         

Pembayaran Gaji dan Tunjangan    3.810.552.000      3.809.482.820 

   1.737.330.000    1.737.329.620       

Belanja Pembulatan Gaji PNS               27.000                24.153 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS       121.190.000        121.189.690         

       28.622.000          28.621.938         
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REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA 

% TOTAL % 

10 (9/4) 11 (4-9) 12(11/4) 

        99,88%          5.852.468     0.12% 

   
        99,88%          5.852.468     0.12% 

        99,88%          5.852.468     0.12% 

  

  
      100%            0 0% 

      92,31%         1.144.762 7,69% 

  
        99,99%               11.500       0.1% 

        99,99%               11.500       0.1% 

        99,88%          5.852.468     0.12% 

99,97% 1.069.180 0,3% 

        100,0% 380             0% 

89,46%                 2.874  10,54% 

        99,99%                    310     0,01% 

        99,99%                      62        0,01% 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

  001.A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

 
001.A.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

 
001.A.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 

 
001.A.511126 Belanja Tunj. Beras 

 
001.A.511129 Belanja Uang Makan PNS 

 
001.A.511151 Belanja Tunj. Umum PNS 

   

 
Jumlah Komponen 1066.994.001 (Belanja Pegawai)

 
002 

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 
Perkantoran (Belanja Operasional)

 002.A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran

 002.A.521119 Belanja Pengiriman Operasional  lainnya 

 002.A.521811 Belanja Barang Untuk Persediaan barang Konsumsi

 
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 

 
002.B.521111 Belanja  Keperluan Perkantoran 

 002.B.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 

 002.B.522111 Belanja Langganan Listrik 

 002.B.522112 Belanja Langganan Telepon 

 002.B.522113 Belanja Langganan Air 

 002.C.523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

 002.C.523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan 

 002.C.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan me

 002.D.521115 Honor Operasional Satuan Kerja

                                                                                                                                   

 

Belanja Tunj. Struktural PNS         36.400.000          36.400.000       

Belanja Tunj. Fungsional PNS    1.325.865.000 1.325.865.000       

      159.971.000        159.970.809         

        84.080.000           84.079.620        

      299.447.000         298.382.000        

        17.620.000          17.620 .000       

   
(Belanja Pegawai)    3.810.552.000      3.809.482.820 

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 
(Belanja Operasional)    

Belanja Keperluan Perkantoran        381.225.000         381.225.000 

Operasional  lainnya          14.900.000           13.755.238         

Belanja Barang Untuk Persediaan barang Konsumsi         51.571.000           51.571.000 

LANGGANAN DAYA DAN JASA        294.720.000         292.714.595 

Keperluan Perkantoran        172.815.000         172.815.000 

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat            5.160.000            4.926.700 

      100.896.000          99.363.550        

           1.425.000             1.422.795       

        14.424.000           14.186.550         

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan       166.840.000        166.824.520         

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          97.240.000           97.209.250         

ya Pemeliharaan Peralatan dan mesin       161.420.000         161.413.550         

Honor Operasional Satuan Kerja         45.000.000           45.000.000         
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        100,0%                        0         0% 

        100,0%                        0         0% 

        99,99%                    191     0,01% 

       99,99%                    380     0,01% 

       99,64%          1.065.000     0,36% 

       100,0%                        0       0,0% 

  
99,97% 1.069.180 0,3% 

  

      100%            0 0,0% 

        92,31%         1.144.762 7,69% 

100,0%      0 0,0% 

99,31%          2.005.405 0,69% 

100,0%                             0 0,0% 

95,47% 233.300 4,53% 

       98,48%           1.532450 1,52% 

        99,84%                 2.205     0,16% 

        98,35%          237.450  1,65% 

        99,99%               15.480 0,01% 

        99,96%             30.750 0,04% 

        99,99%                 6.450 0,01% 

        100,0%                        0 0,0% 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

   

 
 

 

   

 
Jumlah Komponen 1066.994.002  (Belanja Operasional)

 
JUMLAH OUTPUT 1066.994 

 
JUMLAH PROGRAM 005.01.01 

2. 005.01.02 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Mahkamah Agung 

 
1071 

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan 
Mahkamah Agung 

 
1071.951 Layanan Internal 

 
051 Pembangunan / renovasi gedung dan bangunan

 
051.533121 Penambah daya listrik 

 
Jumlah Komponen 1071.951.054 

   

 
Jumlah Komponen 1071.951.057 

 
053 Pengadaan perangkat pengeolah data dan komunikasi

 
053.532113 Belanja Modal peralatan dan mesin

 
Jumlah Komponen 1071.951.058 

   

 

                                                                                                                                   

 

  

   
(Belanja Operasional)    1.276.996.000      1.276.996.000         

   1.276.996.000      1.276.996.000         

  3.853.484.000     3.810.552.000         

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
       37.500.000         37.500.000         

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan 
       37.500.000        37.500.000          

        37.500.000        37.500.000          

Pembangunan / renovasi gedung dan bangunan 
   

   

   

   

   
Pengadaan perangkat pengeolah data dan komunikasi         37.500.000        37.500.000         

Belanja Modal peralatan dan mesin         37.500.000        37.500.000         
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        99,62%        4.752.698.     0,38% 

        99,62%        4.752.698.     0,38% 

        99,03%      42.932.000     0,97% 

          100%                       0         0% 

         100%                      0         0% 

         100%                      0          0% 

  

  

  

  

  
           100%                      0          0% 

       100%                      0          0% 

  

  



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

            Jumlah Komponen 1071.951.060 

 
JUMLAH OUTPUT 1071.951 

 
JUMLAH PROGRAM 005.01.02 

 
JUMLAH TOTAL PROGRAM 005.01.01 dan PROGRAM 005.01.02

 

DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum (099128)

NO. KODE JENIS BELANJA/AKUN

1 2 

1 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

  1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

  1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum

  1049.003.001 Pemanfaatan Pos Pelayanan Hukum

  051 Pelaksanaan Pos Layanan Hukum

  052.522131 Beban Jasa Konsultan 

  JUMLAH OUTPUT  1049.003 

  1049.005 
Output Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama 
dan banding yang tepat waktu

  1049.005.UM.1 
Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama 
Di Wilayah Di Situbondo 

  051 Pendaftaran Berkas Perkara

  521211 Belanja Bahan 

                                                                                                                                   

 

   
        37.500.000        37.500.000         

        37.500.000        37.500.000         

JUMLAH TOTAL PROGRAM 005.01.01 dan PROGRAM 005.01.02         37.500.000        37.500.000         

Dirjen Badan Peradilan Umum (099128) 

JENIS BELANJA/AKUN PAGU DIPA 
REALISASI 2021

TOTAL 

3 4 9 (5+7) 10 (9/4)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 96.305.000  92.218.500  9

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 
  

Layanan Pos Bantuan Hukum 
  

Pemanfaatan Pos Pelayanan Hukum 
  

Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 
  

16.800.000 16.800.000 100 

JUMLAH OUTPUT  1049.003          16.800.000 16.800.000 100 

Output Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama 
dan banding yang tepat waktu   

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama 
22.950.000 22.950.000 100 %

Pendaftaran Berkas Perkara 
  

5.950.000 5.950.000 100 %
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           100%                      0          0% 

           100%                      0          0% 

           100%                      0          0% 

2021 SISA DANA 2021 

% TOTAL % 

10 (9/4) 11 (4-9) 12(11/4) 

96,84% 4.086.500 3.16 % 

   

   

   

   
100 % 0 0 % 

100 % 0 0 % 

   

100 % 0 0 % 

   
100 % 0 0 % 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

  521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang 

  052 
Penetapan Majelis Hakim dan PP Serta Penetapan Hari 
Sidang 

  052.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

  053 Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan

  053.521211 Belanja Bahan 

  054 Minutasi 

  054.521211 Belanja Bahan 

  055 
Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan 
Terdakwa. 

  055.524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

  056 
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan 
Penahanan 

  056.521114 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

  057 
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat 
Pertama 

  057.521114 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

  057.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

  058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

  058.521114 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

  058.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

  Jumlah Sub Output = 1049.005.UM.1 

 
JUMLAH  

                                                                                                                                   

 

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 180.000 0 100 %

Penetapan Majelis Hakim dan PP Serta Penetapan Hari 
  

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.150.000 16.150.000 100 %

Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan 
  

13.600.000 11.990.000 88,1

13.600.000 11.990.000 88,1

13.600.000 11.990.000 88,1

Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan 
16.150.000 16.150.000 100 %

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 16.150.000 16.150.000 100 %

Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan 
16.150.000 16.150.000 100 %

Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat          750.000            727.500 

Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat 
          6.450.000             5.854.500 82,16

Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat          750.000            727.500 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota          5.700.000                  3.825.000         67,10 

Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali           4.025.000             3.626.000 

Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat          700.000                     696.000            9

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota         3.325.000                        2.930.000               88,1

Jumlah Sub Output = 1049.005.UM.1 - Pidana Biasa 79.505.000 75.418.500 94,8

96.305.000 92.218.500 96
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100 % 0 0 % 

   

100 % 0 0 % 

   
88,1%     1.610.000 11,9% 

88,1%     1.610.000 11,9% 

88,1%     1.610.000 11,9% 

100 % 0 0 % 

100 % 0 0 % 

100 % 0 0 % 

97 % 22.500 3 % 

82,16% 1.270.500 17,84% 

97 % 22.500 3 % 

67,10 % 1.875.000 4,52 % 

90% 399.000 10% 

99,4 % 4.000 0,06 % 

88,1 % 395.000 11,9% 

94,8 % 4.086.500 3,16 % 

6,84 % 4.086.500 3,16 % 



 

                                                                                                                             
 

                             
 
 
 

Demikian 

Tahun 2021 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan

Kesekretariatan 

yang dituangkan dalam 

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerinta

Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

suatu perwujudan transparansi dan akunta

karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama 

dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Situbondo

Dengan menganalisa kinerja 

maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas 

kinerja pelayanan

memberikan rasa keadilan 

pencari keadilan.

Dari hasil capaian kinerja 

yang dicapai pada 

meningkatnya kinerja pegawai

masyarakat. 

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara 

dimana terdapat

dapat menghamb

pegawai yang mempunyai kopetensi dalam tugasnya 

kualitas hasil kerja

Dengan telah tersusunnya 

Pemerintah Pemerintah (

secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja 

Situbondo Tahun 

perlu ditingkatkan agar sasaran

maksimal, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan 

Negeri Situbondo

                                                                                                                             

BAB IV   PENUTUP 

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi 

yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo selama kurun waktu 

yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran. 

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerinta

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo

suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Situbondo

karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama 

dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Situbondo. 

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Situbondo

maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa 

memberikan rasa keadilan yang terutama dapat dirasakan bagi masyarakat 

pencari keadilan. 

Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo

yang dicapai pada Tahun 2021 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan 

meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara 

dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang 

ambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya 

mempunyai kopetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi 

kualitas hasil kerja 

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo

secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja 

Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih 

perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara 

mal, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan sehingga dapat tercapai tujuan yaitu mewujudkan

Negeri Situbondo yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Situbondo
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Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan 

selama kurun waktu Tahun 2021 

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari 

Pengadilan Negeri Situbondo, ini merupakan 

Pengadilan Negeri Situbondo 

karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama Tahun 2021 

dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Situbondo, Tahun 2021 

maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas 

sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa 

terutama dapat dirasakan bagi masyarakat 

Pengadilan Negeri Situbondo, keberhasilan 

a penyelesaian perkara dan 

dalam memberikan pelayanan kepada 

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara 

faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang 

at proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya 

juga akan mempengaruhi 

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi 

Situbondo, Tahun 2021 ini 

secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri 

dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih 

dapat tercapai secara 

mal, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

sehingga dapat tercapai tujuan yaitu mewujudkan Pengadilan 

Pengadilan Negeri Situbondo 
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TAHUN 2021 
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TAHUN 2022 
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