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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 
penyusunan Dokumen Reviu ke-3 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan 
Negeri Muara Teweh  Kelas II Tahun 2015 - 2019.  

Dokumen Reviu ke-3 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri 
Muara Teweh Tahun 2015 - 2019 ini menguraikan Visi, Misi dan Tujuan serta 
Sasaran Strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam 
rentang waktu tahun 2015 – 2019 kedepan dan dijabarkan pula Indikator-
Indikator Kinerja Utama untuk dapat mengukur tingkat pencapaian kinerja 
setiap tahunnya. 

Ada beberapa perubahan yang dilakukan pada dokumen reviu ke-3 
dibandingkan dengan dokumen sebelumnya, hal ini terjadi pada perubahan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada matrik IKU yang sudah 
ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah 
yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi 
dalam melakukan penyesuaian tersebut menetukan keberlangsungan dan 
keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya 

 Rencana Strategis ini disusun berdasarkan dokumen Cetak Biru 
Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dan Reviu Rencana 
Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 dimana dokumen tersebut telah sesuai 
dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.  

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara 
Teweh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu dokumen Renstra ini 
diharapkan dapat menjadi panduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di 
Pengadilan Negeri Muara Teweh pada setiap tahunnya. 

Pada dasarnya RENSTRA merupakan suatu perencanaan jangka menengah 
yang dimaksud agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi 
dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan 
keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. 

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan dokumen cetak Biru 
Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019 
dimana dokumen tesebut telah sesuai dengan sisitem Perencanaan 
Pembangunaan Nasional yang di ataur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
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1.1. Kondisi Umum  

 
Pengadilan Negeri Muara Teweh  merupakan Pengadilan Negeri dalam Wilayah 

Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Sebagai Pengadilan Negeri dalam lingkungan 
Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri 
Muara Teweh merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri 
Muara Teweh sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan 
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di 
tingkat pertama.  

 
Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam tugasnya melaksanakan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah kabupaten Barito 
Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pengadilan Negeri 
Muara Teweh terletak di kota Muara Teweh yang merupakan ibukota Kabupaten Barito 
Utara. Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 
Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Teweh. Kabupaten ini 
berdiri pada tanggal 29 Juni 1959. Semboyan kabupaten ini adalah "Iya Mulik Bengkang 
Turan”wilayah Barito Utara meliputi pedalaman daerah aliran Sungai Barito yang 
terletak pada ketinggian sekitar 200-1.730 m dari permukaan laut. Bagian selatan 
merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan dataran tinggi dan 
pegunungan. 

 
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapainan target indikator 

kinerja sasaran, namun demikinan juga terhadap indikator kinerja sasaran yang belum 
berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2017 ini. Dari 6(enam) sasaran 
strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 19 (Sembilan belas) Indikator 
Kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh 
telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang 
akan datang. 

 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Terwujudnya 

proses Peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara Perdata dan 
Pidana yang diselesaikan tepat 
waktu 

 

100 % 87 % 87% 

c. Persentase penurunan sisa 100 % 0,1 % 0,1% 
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perkara 
- Perdata 
- Pidana 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

70 % 90 % 129% 

e. Persentase perkara pidana anak 
yang diselesaikan dengan 
diversi 

10 % 9 % 90% 

f. Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

90 % 90 % 100% 

2. Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

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

80 % 100 % 125% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

20 % 100% 500% 

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan banding, kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat waktu 

100 % 100 % 100% 

d. Persentase putusan perkara 
yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 
hari setelah putus 

80 % 100 % 125% 

3. Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan. 

 

5 % 5 % 100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan diluar gedung 
pengadilan 

 
 

10 % 100 % 1.000% 

c. Persentase pencari  keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

 

 

20 % 100 % 500% 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

 

 

 

95 % 
86% 90% 

5. Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan yang 
dapat ditindak lanjuti. 

 

 

 

100 % 
100 % 100% 
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kinerja aparat 
peradilan secara 
optimal baik 
internal maupun 
eksternal 

b. Persentase pengaduan yang 
selesai ditindaklanjuti 

 
 

 

100 % 100 % 100% 

6. Meningkatnya 
pengelolaan 
manajerial lembaga 
peradilan secara 
akuntabel, efektif 
dan efisiean 

a. Persentase terpenuhinya 
kebutuhan standar sarana 
dan prasarana yang 
mendukung peningkatan 
pelayanan prima 

 
 

 

80 % 75 % 93% 

b. Persentase peningkatan 
produktifitas kinerja SDM 
(SKP dan penilaian prestasi 
kerja) 

 

 

85 % 85% 72% 

c. Persentase tercapainya target 
kegiatan prioritas yang 
mendukung pelayanan prima 
peradilan 

 

 

95 % 90% 95% 

 
 
 

1.2. Potensi dan Permasalahan  
 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan Negeri 
tingkat pertama dalam lingkup Direktorat Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Negeri 
Muara Teweh Kelas II berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang 
dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka 
Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019 
sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan Rencana Strategis 
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dalam upayanya mewujudkan visi dan misi 
serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada 
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas IIdengan memperhatikan isu-isu strategis, dan 
melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari 
lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. 
Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources (Sumberdaya) 
dan Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.  

 
a. Analisis Lingkungan Internal  
 

Lingkungan Internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat 
mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan 
kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.  
1. Kekuatan (strength)  

▪ Potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten;  
▪ Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;  
▪ Potensi Lingkungan internal yang memadai;  
▪ Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru.  

2. Kelemahan  
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▪ Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia 
dilingkungan Peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah 
pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang dirasakan masih sangat kurang, 
padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung Republik Indonesia tetang 
mewujudkan pelayanan prima bagimasyarakat pencari keadilan, maka sektor di 
Internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah sarana dan prasarana TI;  

▪ Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana 
pelayanan publik;  

▪ Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia pegawai;  
▪ Pelayanan Publik belum maksimal;  
▪ Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik;  
▪ Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume 

pekerjaan sesungguhnya;  
▪ Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

dilingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut kepaniteraan dan 
kesekretariatan;  

▪ Kurangnya pegawai yang mendukung pelaksanaan Tupoksi;  
▪ Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome.  

 
 
b. Analisis Lingkungan Eksternal  
 
Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat 
berpengaruh pada kinerja pada instansi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yakni 
berupa :  
- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat;  
- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat;  
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan barang dan jasa menyebabkan 
tidak  maksimalnya penggunaan Barang dan jasa.  
 

Dari Analisis lingkungan internal dan ekternal diatas, potensi permasalahan 
pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dipetakan kembali melalui analisa SWOT.  

SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan 
mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor Strengths, Weakness, 
Opportunities, dan Threats dalam sebuah organisasi dan bisnis. Metode ini 
diperkenalkan oleh Albert Humpreydalam sebuah Kongres di Stanford University pada 
1960 dan 1970.  
1.  Strengths (kekuatan) meliputi :  

b. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II beserta segenap 
pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II;  

c. Sumber daya manusia yang cukup kompeten;  
d. Koordinasi Internal yang cukup baik;  
e. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas, pokok, 

dan fungsi (TUPOKSI);  
f. Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;  

 
2. Weakness (kelemahan) meliputi :  

a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata;  
b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil;  
c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik;  
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d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;  
e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama;  

 
 

3. Opportunities (peluang) meliputi :  
a. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan peradilan;  
b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;  
c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;  
d. Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru;  
e. Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapat manjadi motivasi 

untuk berkembang;  
 

4. Threats (hambatan) meliputi :  
a. Terbatasnya sumber dana;  
b. Terbatasnya sarana dan prasarana;  
c. Kurangnya sumber daya manusia yang ada; 
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Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman 

dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja di Pengadilan Negeri Muara Teweh 

disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan berdasarkan pada 

Rencana Strategis  Mahkamah Agung RI 2015-2019 yang selaras dengan arah kebijakan 

dan Strategis jangka panjang Mahkamah Agung RI dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 

RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan dalam keangka Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (2015-

2019), sebagai dasar acuan penyusunan  kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai 

pedoman  Kinerja Pengadilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

pencapaian visi dan misi serta tujuan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada 2015-2019. 

 Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh 2015-2019 pada hakekatnya 

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis 

untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainya melalui pembinaan, penataan, 

perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, 

peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses Peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel pelayanan peradilan prima, pengadilan yang terjangkau, 

kepercayaan dan keyakinan pubilk terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk 

mendukung iklim investasi yang kondusif. 

 Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka 

pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan.Visi 

dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandanagn dan arah kedepan sebagai 

dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target 

yang ditetapkan. 

 

2.1 Visi dan Misi 
  

 Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai 

dasar acuan dalam menjalankan tugus dan fugsi dalam mencapai sasaran atau target 

yang ditetapakn dalam 5 tahun kedepan dan telah ditetapkan dalam cetakan biru MA 

2010-2035. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung” Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai badan peradilan 

dibawah Mahkamah Agung tentu harus mempunyai arah kebijakan yang selaras agar 

dapat memberikan input bagi keberhasilan pencapaian Visi yang selaras  dengan 

Mahkamah Agung RI yakini “Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Teweh Yang 

Agung ” 
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RENSTRA  Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II 7 

 Visi ini bermakna menjalankan Kekuasan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan melalui kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dan penyelenggaran peradilan yang jujur dan adil. 

 

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi 

kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan  suatu perkara guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancila dan Undang-undang Dasar 1945 

dengan didasari keagungan,keluhuran dan kemuliaan institusi. 

Untuk  mencapai Visi tersebut, diperlukan hal-hal yang harus dicapai untuk 

mewujudkan visi yakini apa yang dirumuskan sebagai Misi. 

 

Dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035 tertuang Misi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia yakini: 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkualitas Kepada Pencari Kedailan. 

3. Meneingkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

4. Meningkatkan Krebilitas dan Transparasi Badan Peradilan. 

 

Kemudian berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 

2015-2019 yang diluncurkan pada April 2015, Misi tersebut diperbaharui agar 

semakain mempertajam arah kebijakan untuk mewujudkan Visi yang telah 

ditetapkan.Misi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan 

2. Mewujudkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat Pencari Keadilan 

3. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Keadilan. 

 

Dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2016, Misi Pengadilan 

Negeri Muara Teweh ditetapkan selaras dengan Misi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia yang baru tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan 

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor 

pentingUntuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan 

peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan 

dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya penyederhanaan 

penanganan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara 

berbasis Informasi Teknologi. 

 Pengadilan Negeri Muara Teweh berkomitmen untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan menjalankan 

tugasnya menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan seadil-adilnya 

melalui proses yang tidak berbelit dan menampilkan transparansi kinerja aparat 

pengadilan. 
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2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan 

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang 

dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan 

dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan 

untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses 

peradilan yang adil. 

 Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam upayanya untuk mencapai Misi ini 

berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Sumber Daya 

Manusia yang ada serta peningkatan dan pengembangan sarana prasarana yang 

diperlukan terutama peningkatan teknologi informasi demi memaksimalkan 

keterbukaan informasi publik yang menjadi strategic issue saat ini. 

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan 

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan 

yang rendah danwilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan 

rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan 

pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka 

tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang 

tidak terjangkau.  

Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya 

memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan 

melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling / zitting plaats dan pos 

layanan hukum (posbakum). Selain itu untuk membantu penguatan identitas 

hukum, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri dan 

Kementrian Agama melalui pos pelayanan terpadu berupaya untuk memberikan 

kemudahan penetapan identitas hukum. 

 

 Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai peradilan umum memiliki kontribusi 

dalam pemenuhan identitas hukum berupa Akta Lahir. Awalnya Penerbitan akta lahir 

yang terlambat harus melalui penetapan Pengadilan, namun dengan dikeluarkannya 

SEMA No.01 Tahun 2013 yang mencabut SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang pedoman 

penetapan pencepatan kelahiran yang melampau batas waktu satu tahun secara kolektif 

maka penerbitan akta kelahiran terlambat tidak lagi memerlukan penetapan 

pengadilan. Namun masalah baru yang muncul adalah terhadap banyak kesalahan 

dalam Akta kelahiran yang diterbitkan secara kolektif oleh Dinas kependudukan dan 

Pencatatan sipil daerah setempat. Akibatnya banyak pula permohonan perbaikan akta 

lahir yang di lanjutkan  ke Pengadilan Negeri Muara Teweh. Mengingat wilayah 

kabupaten  Barito Utara dan kabuapten Murung Raya  yang relatif masih banyak daerah 

terpencil, susahnya akses transportasi sehingga tingginya biaya panggilan ke daerah-

daerah, sementara banyak akta kelahiran yang terdapat kesalahan maka Pengadilan 

Negeri Muara Teweh berkomitmen ingin mengajuakan masyarakat tersebut dengan 

melaksanakan kegiatan sidang keliling /zitting plaats. Sidang keliling / zitting plaats 

juga dilaksanakan untk sidang tilang untuk wilayah kabupaten Murung Raya. 
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Dalam perkembangannya, saat ini Direktorat Jenderal Badan Perdilan Umum sedang 

giat-giatnya dibawahnya untuk menunjukan terlaksananya Reformasi Birokrasi. Dalam 

kegiatan Akreditasi tersebut Dirjen Badan Peradilan Umum mengeluarkan Template 

Penyusunan Manual Mutu sebagai Dokumen Utama pelaksanaan Akreditasi pada 

Pengadilan Negeri. Didalam Template tersebut Misi Pengadilan Negeri diarahkan sesuai 

dan selaras dengan Misi jangka panjang Mahkamah Agungsehingga Pengadilan Negeri 

Muara Teweh Kembali Menetapkan Misi sebagai berikut: 

 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Muara Teweh 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri  Muara Teweh 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi di Pengadilan Negeri Muara Teweh. 

 

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 
 

 Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus 

dirumuskan ke dalam bentuk yang terarah dan operasional berupa perumusan tujuan 

strategis organisasi. 

 Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari atau 

implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

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

Pengadilan Negeri Muara Teweh, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan diatas merumuskan tujuan yang tetap berpedoman pada tujuan strategis 

yang ditetapkan Mahkamah Agung RI untuk priode tahun 2015-2019 yakini sebagai 

berikut: 

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

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

4. Meningkatkan keptuhan terhadap putusan pengadilan. 

 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditetapkan Mahkamah 

Agung, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh di sinkronisasikan 

dengan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah ini. 

 

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diseselaikan 
- Perdata 
- Pidana 

100 % 

b. Persentase perkara 
Perdata dan Pidana 
yang diselesaikan tepat 

87 % 
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waktu 
 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 
- Perdata 
- Pidana 

5 % 

d. Persentase perkara 
yang tidak mengajukan 
upaya hukum 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 
 

90 % 

e. Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan dengan 
diversi 

9 % 

f. Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

90 % 

2 Peningkatan efektivitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

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

100 % 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

100% 

c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
banding, kasasi dan PK 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

100 % 

d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah 
putus 

100 % 

3 Meningkatkan akses 
peradilan bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan  

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan. 

 

5 % 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
diluar gedung 
pengadilan 

100 % 
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c.  Persentase pencari  
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100 % 

4 Meningkatkan keptuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 86% 

 

Dari perumusan Visi, Misi dan tujuan diatas serta sesuai dengan arah 

pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, disusunlah 

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam periode 5 tahun kedepan  Pengadilan Negeri 

Muara Teweh kembali lagi menyelaraskan sasaran strategisnya sebagai upaya untuk 

memberikan input bagi tercapainya sasaran strategis Mahkamah Agung itu sediri. 

Sasaran Strategis itu dirumuskan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

4. Meningkatkan keptuhan terhadap putusan pengadilan 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal 

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, 

efektif dan efisien. 

Agar lebih mudah dan semakin menjelaskan arah sasaran strategis tersebut maka 

disusun Indikator Kinerja yang akan menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut Indikator Kinerja tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut : 
 

 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Terwujudnya 

proses Peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

g. Persentase sisa perkara yang 
diseselaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 

100 % 

h. Persentase perkara Perdata dan 
Pidana yang siselesaikan tepat 

87 % 
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waktu 
 

i. Persentase penurunan sisa 
perkara 
- Perdata 
- Pidana 

5 % 

j. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

90 % 

k. Persentase perkara pidana anak 
yang diselesaikan dengan 
diversi 

9 % 

l. Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

90 % 

2. Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

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

100 % 

f. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

100% 

g. Persentase berkas perkara yang 
diajukan banding, kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat waktu 

100 % 

h. Persentase putusan perkara 
yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 
hari setelah putus 

100 % 

3. Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

d. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan. 5 % 

e. Persentase perkara yang 
diselesaikan diluar gedung 
pengadilan 

100 % 

f. Persentase pencari  keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

100 % 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 86% 

5. Terwujudnya 
pelaksanaan 

c. Persentase pengaduan yang 
dapat ditindak lanjuti. 100 % 
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pengawasan 
kinerja aparat 
peradilan secara 
optimal baik 
internal maupun 
eksternal 

 

d. Persentase pengaduan yang 
selesai ditindaklanjuti 

100 % 

6. Meningkatnya 
pengelolaan 
manajerial lembaga 
peradilan secara 
akuntabel, efektif 
dan efisien 

d. Persentase terpenuhinya 
kebutuhan standar sarana 
dan prasarana yang 
mendukung peningkatan 
pelayanan prima 

75 % 

e. Persentase peningkatan 
produktifitas kinerja SDM 
(SKP dan penilaian prestasi 
kerja) 

85% 

f. Persentase tercapainya target 
kegiatan prioritas yang 
mendukung pelayanan prima 
peradilan 

90% 
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3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 
 

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita 

dan tujuan Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. 

Salah satu cara 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. Yang 

masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan 

Indonesia di segala Bidang. 

Saat ini, Indonesia akan memasuki Tahap RRPJMN III yang ditujukan untuk 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan 

menekankan daya saing Konpetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber 

Daya Manusia berkualitas serta Kemampuan ilmu dan Teknologi  terus meningkat. 

Sasaran Pembangunan Nasional di atas menekankan bahwa pembangunan 

diberbagai bidang di tekankan untuk meningkatkan daya saing Kompetitif 

perekonomian. Demikian pula halnya Pembangunan di bidang Hukum membutuhkan 

perencanaan Strategis agar dapat memberikan Kontribussi terhadap peningkatam 

daya saing Indonesia. 

Berdasarkan tahapan sasaran pembanguan jangka panjang Nasional dan 

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

penting penbangunan hukum 2015-2019 adalah : 

a) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan 

b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa 

c) Meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang 

Dari tiga poin penting diatas, ditetapkan tiga sasaranpembangunan hukum dalam 

lima tahun ke depan, yakni : 

1. Penegakan hukum yang berkualitas  

2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

3. Penghormatan, Perlindungan  dan Oemenuhan HAM 

Ketiga sasaran ini di harapkan dapat berkontribusi  dalam mewujudkan sasaran 

utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. 

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dari  3 

(Tiga) sasaran tersebut ada 9 (sembilan) arah kebijakan yang menjadi sasaran 

strategis Mahkamah Agung yakni sebagai berikut : 

1. Penegakan Hukum Berkualitas 

Kondisi yang menunjukan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan 

kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini di sebabkan oleh 
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praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, 

yakni Polisi Jaksa dan Hakim.  

Sistem hukum dan peradilan di nilai publik masih belumbersih dari praktik 

suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam 

memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasi bahwa masih ada harapan 

kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil 

pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei Nasional dalam lima 

tahun terakhir, menunjukan betapa kuat nya ekspresi ketidakpuasan publik pada 

kinerja Penegak Hukum. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum Nasional di 

arahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas memalui arah 

kebijakan sebagai berikut : 

a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Akar masalah yang menyebabkan hukum pidana secara umum, maupun 

hukum pidana korupsi secara khusus, tidak berjalan maksimal adalah tidak 

adanya keterpaduan antara aparat Penegak Hukum. Ketidakpaduaan itu 

sendiri tidak kompleks meliputin aspek: 

a) Subtansi yakni, banyaknya peraturan tentang sistem peradilan pidana dalam 

peraturan perundang- undangan yang menimbulkan inkonsistensi 

pengaturan; 

b) Kelembagaan yakni, tidak adanya  sinkronisasi antar Instansi, tumpang tindih, 

konflik Kewenangan, dan munculnya sifat Instansi Sentris; 

c) Mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan  terpencarnya data 

kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka. 

 

Mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan  terpencarnya data 

kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan dalam 

rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses peradilan pidana melalui 

strategi penyempurnaan substansi peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi 

dalam penanganan perkara,dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya 

operasional penegkan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan 

eksternal. 

b. Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif  

Sistem peradilan pidana anak merupakan wujud perpaduan sistem penegakan 

hukum dan penegakan HAM, Khususnya hak anak yang dilandasi oleh Undang-

Undang Nomor  11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep 

inimerupakan kebijakan penegakan hukum berlandaskan restorative justice 

secara formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga,Kebijakan ini harus 

dilaksanakan dengan optimal di samping untuk melindungi hak anak, juga 

sebagai contoh keberhasilan penggunaan restorative justice dalam sitem hukum  

formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan untuk tindak pidana lainnya.  

Sehingga,  Indonesia perlu melaksanakan strategi-strategi dalam persiapan 
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pelaksanaan sistem Peradilan  Pidan Anak melalui strategi peningkatan 

koordinasi antara kementrian/lembaga; peningkatan kemampuan aparat 

penegak hukum dan stakeholders; penyusun peraturan pelaksanaan;penyediaan 

sarana dan prasarana;serta pengembangan  restorative justice. 

c. Reformasi Sitem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat  

Visi pembangunan nasional 2015-2019 yang ditekankan untuk meningkatkan 

daya saing perekonomianm nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing 

tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung 

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur 

permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan 

industri, seta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan 

perlindungan hukum. Sehingga pembangunan hukum, khususnya hukum 

perdata dibidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan 

ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi 

tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-

undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait utilasi lembaga mediasi. 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegakan Hukum 

Masih tingginya pratik korupsi yang melibatkan aparat penegakan hukum, 

menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem 

peradilan. Sistem dinilai publik belum bersih dari pratik suap sehingga, lembaga 

peradilan pun dipandang tidak  cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil 

Pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan 

internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukankan betapa kuatnya 

ketidakpuasan publik  pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata 

tiga institusi penegak hukum ( Kepolisian, Kejaksaan, dan  Kehakiman) memiliki 

citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan 

ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan 

mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum. 

 

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

     Korupsi merupakan permasalahan utama  yang mempengaruhi daya saing Indonesia, 

khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal, berbagai upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum 

terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan 

sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan permasalahan utama 

yang harus di atasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional 

diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut: 

            Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Indonesia telah 

mengimplementasikan berbagi ketentuan United Nation Covention Against Corruption 

(UNCAC) terkait dengan kerja sama penyelamatan asset melalui mutual legal 
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assistancemaupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan 

lemabaga penegak hukum (justice collaborator).  

Di samping itu, melalui starnas pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), 

Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi 

di Kementrian/Lemabaga maupun Pemerintah Dearah secara komprehensif. Namun, 

masih terdapat berbagai permasalahan yang mengahambat optimalnya pelaksanaan 

mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator, maupun pelaksanaan Starnas 

PPK.  

Pemasalahan ini akan diatasi melalui srategi optimalisasi kerjasama luar negeri 

dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan 

justice collaborator; serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK. 

 

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM 

 Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit 

komponen hukum yang termuat dalam indiktaor survei. Tujuan esensial dari sitem 

hukum, baik dalam kerangka rule of law maupun rechtstaat, adalah penegakan dan 

perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing 

dalam konteks keberlanjutan sosial.  

Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum. Tindak 

pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya 

penghormtaaan,perlindungandan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak 

permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan 

kebijakan yang masih terkandala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis 

lainnya. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional 

diarahkan untuk mewujudkan penghormatan,perlindungan, dan pemenuhan HAM 

melalui arah kebijakan sebagai berikut:  

 

a. Penegakan HAM 

Jumlah pengaduan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dan belum menunjukan 

adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggran HAM  yang 

banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas 

kesejahteraan.  

Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan HAM melalui mediasi, namun 

masih sedikit pengaduan HAM yang diselesaikan diatasi melalui strategis pelaksanaan, 

pemantuan, evaluasi, dan pelaporan HAM dan optimalisasi penanganan pengaduan 

pelanggaran HAM. 

 

b. Optimalisasi Bantuan Hukum 

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi 

masyarakat miskin melalui Undang-undang Nomor  16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap 
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masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan 

ini tidak berjalan optimal.  

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi 

Sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi 

penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum. 

 

c. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik 

dalam konstitusi maupun berbagai konvensi Internasional yang di ratifikasi. Namun, 

kondisi faktual justru menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin 

meningkat dari tahun ke tahun.  

Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat 

penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, 

permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat 

penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta 

penguatan mekanisme tindak lanjut penangan kasus kekerasan terhadap perempuan. 

 

d. Pendidikan HAM 

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum 

memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih 

banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara (State Actor).  

Guna meningkatkan pemahaman mengenai HAM, maka diperlukan pendidikan HAM 

bagi aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi 

melalui sterategi pendidikan HAM aparat penegak hukum serta Sinkronisasi dan Sinergi 

fungsi penelitian, pengkajian, dan kerja sama HAM pemerintah, perguruan Tinggi, 

masyarakat sipil dan swasta. 

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang di canangkan dalam kerangka pikir 

rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudnya 

sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif 

hukum, konstribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi 

secara langsung maupun kuantitatif. Namun, konstribusi hukum dalam mewujudkan 

penegakan hukum berkualitas, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, 

serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diharapkan dapat 

memberikan konstribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian 

Indonesia. Dimana konstribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat 

menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi 

pembangunan. 
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3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 
 

 Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 

tahun 2015-2019 tersebut  diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya 

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran 

sebagai berikut : 

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 pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

6. Meningkatnya produktivitas kinerja Sumber  Daya Manusia (SDM) secara akuntabel, efektif 

dan efisien. 

 

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

 Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagai beriku : 

a. Proses beperkara yang sederhana dan mudah 

b. Penguatan akses peradilan. 

 

 

 

 

 

 

Jangka waktu penanganan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding 

diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang 

Penyelesaian Perkara yang 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 Banding.   

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua 

Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ketentuan waktu termasuk 

penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara 

  

[ 

 

Sasaran Strategis 1 : 

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

 

 

 
 

  

[ 

 

Sasaran Strategis 2 : 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 
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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 (gugatan sederhana) sehingga tidak harus terikat 

dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung 

hukum terlaksananya small claim court. 

 

 

 

 

 

 

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatan akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai berikut : (1) 

Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats 

dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :   

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin  
Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat 

setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk 

memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin 

berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang 

malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat 

dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, 

penajaman estimasi baseline bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan 

penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian 

Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan 

kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan 

tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.  

 

b. Sidang keliling/Zitting plaats   

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani 

penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah 

dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak 

identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena 

keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi 

baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat 

kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan 

menyusun peraturan bersama.  

 

 

  

[ 

 

Sasaran Strategis 3 : 

Meningkatkan akses peradilan bagi  
Masyarakat miskin dan terpinggirkan 
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c. Pos pelayanan bantuan hukum.    

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu 

masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal 

membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar 

persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan 

dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum 

bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam 

persidangan.  

 

 

 

 

 

 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : 

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 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 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 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 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 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 

  

[ 

 

Sasaran Strategis 4: 

Meningkatkan kepatuhan masyarakat   
Terhadap putusan pengadilan 
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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. 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 menyusun regulasi sebagai payung hukum 

terlaksananya small claim court. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mewujudkan sasaran strategis pelaksanaan pengawasan kinerja aparat 

peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, ditetapkan arah kebijakan 

sebagai berikut : 

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan 

Berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang 

Penunjukan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan 

Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II. 

2. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi 

masyarakat. 

Untuk menampung pengaduan dari masyarakat yaitu dengan membangun 

mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi 

pegawai internal berdasarkan SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat 

(SMS), serta pengaduan melalui aplikasi Siwas pada website Pengadilan 

Negeri Muara Teweh yang dimaksudkan untuk menampung dan 

mempermudah penyampaian pengaduan. 

 

 

 

 

 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya produktivitas kinerja Sumber  Daya 

Manusia (SDM) secara akuntabel, efektif dan efisien ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan 

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan adalah pemenuhan 

kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.  

  

[ 

 

Sasaran Strategis 5: 

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan  
Kinerja aparat peradilan secara optimal 
Baik internal maupun eksternal 

 

 

 
 

  

[ 

 

Sasaran Strategis 6: 

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga  

    peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien 
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b. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya masunia 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 ditingkatan dengan parameter (reward-punishment). 

 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Muara Teweh 
 

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung di atas, Pengadilan 

Negeri Muara Teweh sebagai pengadilan negeri kelas II dalam lingkup peradilan umum 

dibawah Mahkamah Agung menyusun langkah arah kebijakan dan strategi sesuai dan 

selarah dengan arah kebijakan dan strategi sesuai dan selarah dengan arah kebijakan 

dan strategi Mahkamah Agung. 

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam 

periode 2015-2019 adalah Sebagai berikut : 

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. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal  

6. Meningkatnya produktivitas kinerja Sumber  Daya Manusia (SDM) secara akuntabel, 

efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan sasaran strategis diatas maka arah kebijakan dan strategi yang 

ditetapkan di Pengadilan Negeri Maura Teweh adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja sebagai 

berikut : 

• Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Nilai persentase ini didapat dengan perbandingan jumlah sisa perkara tahun 

sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus 

diselesaikan 

• Persentase penyelesaian perkara tepat waktu 

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yanga ada 

• Persentase penurunan sisa perkara 

Nilai persentase ini didapat Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya 

yang dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun 

sebelumnya. 

• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Nilai ini didapat dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum 

dengan perkara yang diputus apda tahun yang bersangkutan. Hal ini dapat 
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menunjukan tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil 

putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh 

• Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi 

Nilai persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah perkara pidana anak  

yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.. 

• Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  

Nilai indikator ini didapat dari Index responden pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan. 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : 

• Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

Nilai persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah isi putusan yang 

diterima tepat waktu dengan jumlah putusan 

• Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

Nilai indikator ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi dengan perkara perdata yang dilakukan 

mediasi 

• Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan 

Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu. 

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas 

perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. 

• Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus. 

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan Jumlah berkas perkara 

yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website dengan 

jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan 

• Persentase perkara pembebasan biaya (prodeo) yang diselesaikan 

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan perkara yang diselesaikan 

melalui pembebasan biaya (prodeo) dengan jumlah perkara prodeo. 

• Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 

Nilai indikator ini ditetapkan dari Perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang 

seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan 

• Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan 

Batuan Hukum (Posbakum) 

Nilai ini didapat dari Perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah 

Pencari Keadilan Golongan Tertentu. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

• Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 
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Nilai Persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah putusan perkara 

yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal. 

• Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti 

Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak 

lanjuti dnegan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun yang 

bersangkutan; 

• Persentase temuan yang selesai ditindak lanjuti 

Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah temuan yang selesai ditindak 

lanjuti dengan jumlah temuan yang ditindak lanjuti dengan jumlah 

temuan yang harus ditindaklanjuti; 

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, 

efektif dan efisien. 

• Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang 

mendukung peningkatan pelayanan prima; 

• Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian 

prestasi kerja) 

• Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung 

pelayanan prima peradilan. 

 

3.4. KERANGKA REGULASI 

 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka 

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. 

Pasal 4 ayat (2) menyatakan:  

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan 

Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi 

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan “  
 

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian 

prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka 

diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III 

tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program 

pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin 
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mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan 

Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 

adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang 

makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin 

mampu mendukung pembangunan nasional.  
 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM 

tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka 

kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan 

sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi 

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, 

mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam 

rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014  
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tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen 

PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.  

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 

adalah :  

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pembangunan,  

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan,  

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan 

regulasi.  

 

No Isu Strategis Arah Kebijakan Arah Kerangka Penanggung  
Jawab 

1 - Penyederahaan 
prosed berperkara 

- Penguatan akses 
pada pengadilan 

- Pelaksanaan sistem 
peradilan pidana 
anak. 

Pelaksanaan sistem 
pidana peradilan anak 
dan pelaksanaan 
sistem peradilan 
pidana terpadu, one 
stop service di 
Pengadilan Negeri 
Muara Teweh 

 

- SK KMA tentang 
Pelaksanaan 
Sistem Peradilan 
Pidana Anak 

- Juklak/Juknis 
tentang 
percepatan 
Penyelesaian 
Perkara 

Panitera 

2 Peningkatan 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya pada 
Pengadilan Negeri 
Muara Teweh  

- Optimalisasi 
pemanfaatan 
teknologi informasi 

- Peningkatan kualitas 
sumber daya 
manusia 

- Pembuatan 
SK/edaran tentang 
tata kelola 
optimalisasi 
teknologi informasi 

Sekretaris 

3.  Sarana dan 
Prasarana Aparatur 
Pengadilan Negeri 
Muara Teweh 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 
pendukung kinerja 
aparatur peradilan 

Pembentukanlandasan 
hukum skala prioritas 
pemenuhan sarana 
dan prasarana kinerja 
aparatur peradilan  

 

Sekretaris 

4. Optimalisasi 
Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur Pengadilan 
Negeri Muara Teweh  

 

- Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

- Peningkatan kualitas 
pengawasan 

Pembentukan 
landasan hukum 
standar pengawasan 
kinerja aparatur 
peradilan dan 
peningkatan kualitas 
pengawasan  
 

Panitera / 
Sekretaris 
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3.5  KERANGKA KELEMBAGAAN 
Pengadilan Negeri Muara Teweh merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang 

masuk di tingkat pertama. 

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara 

Teweh telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

 

Bab II  Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II 

Bagian ketujuh paragraf 1 

 

Pasal 70 

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan 

Negeri Kelas II. 

2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. 

 

Pasal 71 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang 

berkaitan dengan perkara. 

 

Pasal 73 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas : 

a. Panitera Muda Perdata; 

b. Panitera Muda Pidana; 

c. Panitera Muda Khusus; 

d. Panitera Muda Hukum; 

 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II 

Bab VII Bagian ketujuh  

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

 

Paragraf 1 Pasal 286 

1. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Kelas II 

2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang sekretaris. 
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Pasal 287 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana 

dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II. 

 

Paragraf 2 Pasal 289 

Kesekretariatan Pengeadilan Negeri Kelas II, terdiri atas : 

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; 

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dam Tata Laksana; 

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 
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Dalam rangka perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan maka telah diuraikan 

tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.Agar tingkat pencapaian Visi dan Misi itu 

dapat dikur berdasarkan uraian pencapaian tujaun dan sasaran strategis maka Perlu dibuat 

matriks pencapaian kinerja tersebut selama periode 5 tahun dengan pencapaian target per 

tahun yang akan digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ 

BAB IV 
TARGET KINERJA 2015-2019 
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MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH TAHUN 2015 – 2019 

 

VISI  : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” 

MISI :  1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 

 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 

 

No Tujuan Indikator 
Tujuan 

Target Sasaran Indikator Sasaran Target Strategi 

2015 2016 2017 2018 2019 Program Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

target Kegiatan Anggaran 

1 Terwujudnya 
kepercayaan 
masyrakat 
terhadap sistem 
peradilan 
melalui proses 
pradilan yang 
pasti, transfaran 
dan akuntabel  

 

Persentase 
para pihak 
yang percaya 
terhadap 
sistem 
peradilan  

 

80 % Terwujudnya 
proses 
peradilan yang 
pasti, 
transparan 
dan akuntabel  

Persentase sisa perkara 
yang diseselaikan 

 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

- Program 
penyelesai
an 
perkara 

- Program 
peningkat
an 
manajeme
n 
peradilan 

Jumlah 
putusan 
perkara 
Pidana 

dan 
Perdata 

tepat 
waktu 

80 % 

- Peningkatan 
penyelesaian 
perkara 

- Terselenggaranya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, 
transparan dan 
akuntabel di 
Pengadilan 
Negeri Muara 
Teweh 

76.995.000 

Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Persentase penurunan 
sisa perkara 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum : 

- Banding 
- Kasasi 
- PK 

70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan melalui 
diversi 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

2 Terwujudnya 
Penyederhanaan 
proses 
penangan 
perkara melalui 
pemanfaatan 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu  

 

80 % Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara  

Persentase isi putusan  
yang diterima oleh para 

pihak tepat waktu 
80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

 Jumlah 
putusan 
perkara 
Pidana 

dan 

80 % 

Peningkatan 
penyelesaian perkara 

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 

mediasi 
20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
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Teknologi 
Informasi  
 

 Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
banding, kasasi dan PK 

secara lengkap dan 
tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Perdata 
tepat 
waktu 

Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 

yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah 

putus 

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

3 Terwujudnya 
pelayananan 
akses  peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

Meningkatnya 
akses 

peradilan bagi 
masyarakat 
miskin dan 

terpinggirkan 

80 % Meningkatnya 
akses 

peradilan 
bagi 

masyarakat 
miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
Program 

peningkatan 
manajemen 

peradilan 

- Jumlah 
perkara 
yang 
diselesaik
an melalui 
pembeba
san biaya 
perkara 

- Jumlah 
perkara 
yang 
diselesai 
melalui 
sidang 
diluar 
gedung 
pengadila
n 

- Jumlah 
pos 
layanan 
bantuan 
hukum 

20 % Peningkatan 
manajemen peradilan 

Persentase perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung pengadilan 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Persentase pencari  
keadilan golongan 

tertentu yang mendapat 
Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

4 Terwujudnya 
Pelayanan Prima 
 

Persentase 
Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 

50 % Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan  

 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata dan 
TUN yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi)  

 

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

Program 
peningkatan 
manajemen 

peradilan 

 20 %  
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5    Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan 
kinerja aparat 
peradilan 
secara optimal 
baik internal 
maupun 
eksternal 

Persentase 
pengaduan yang 
dapat ditindak lanjuti 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Program 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya  

 

   3.736.936.000 

Persentase 
pengaduan yang 
selesai ditindaklanjuti 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

6    Meningkatnya 
produktivitas 
kinerja 
Sumber  Daya 
Manusia 
(SDM) secara 
akuntabel, 
efektif dan 
efisien 

Persentase 
terpenuhinya 
kebutuhan standar 
sarana dan prasarana 
yang mendukung 
peningkatan pelayanan 
prima 

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 

untuk 
mendukung 
pelayanan 

prima 

  - Pengelolaan 
Administrasi 
Kepegawaian dan 
Pengembangan 
SDM. 

- Pengelolaan dan 
pengadaan sarana 
dan prasarana yang 
mendukung 
pelayanan prima 

Persentase peningkatan 
produktifitas kinerja 
SDM (SKP dan penilaian 
prestasi kerja) 

85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 

Persentase tercapainya 
target kegiatan prioritas 
yang mendukung 
pelayanan prima 
peradilan 

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

 
 

 

 

 

 

  



  

 
 

RENSTRA  Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II 

 

35 

 

 

 
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2015-2019 ini disusun dengan 

mengacu pada Rencana Jangka Panjang Menengah nasional 2015-2019, Cetak biru 

pembaruan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI, dan Rencana Strategis Mahkamah 

Agung RI 2015-2019.Sehingga diharapkan dengan adanya Rencana strategis ini akan 

menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Muara 

Teweh.Dari rencana kerja tahunan tersebut diharapkan dapat menjadi input bagi 

Mahkamah Agung untuk dapat mengukur tingkat pencapaian Visi dan Misi yang telah 

ditetapkan. 

 

Dalam rencana strategis ini Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Teweh yang Agung “ dengan Misi : 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Sistem Peradilan; 

2. Mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat pencari keadilan; 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan; 

 

Dari Misi tersebut disusunlah tujuan yang ingin dicapai yakni : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

 

Agar dapat lebih realistis untuk pencapaian tujuan diatas maka ditetapkan Sasaran Strategis 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

 

 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan pula Arah 

strategi Pengadilan Negeri Muara Teweh periode 2015-2019 yang meliputi indikator-

indikator pencapaian dan target yang ingin dicapai yaitu : 

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
2. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu 
3. Persentase penurunan sisa perkara 
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 

6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

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

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

9. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan 

tepat waktu 

  

[ 

                                BAB V 

          PENUTUP 
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10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 

11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 

12. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 

13. Persentase pencari  keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

14. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

15. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti. 
16. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti 

17. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung 

peningkatan pelayanan prima 

18. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi 

kerja) 

19. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima 

peradilan 

 

 


