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1.1 Kondisi Umum. 

1. Pengadilan Negeri Tais menyelenggarakan fungsi: 

a. Bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan 

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 

b. Pelaksanaan urusan perencanaan, pengorganisasian, 

administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan 

ketatausahaan pengadilan  serta kehumasan, keprotokolan dan 

kerumahtanggaan di lingkungan Pengadilan Negeri Tais. 

2. Pengadilan Negeri Tais dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dituangkan dalam dokumen  Reviu Rencana Strategis (Renstra) 

Pengadilan Negeri Tais, dalam hal ini Reviu Renstra tahun 2015-2019 

dan Dokumen Rencana Strategis ( Renstra 2020-2024) 

3. Renstra Pengadilan Negeri Tais merupakan pelaksanaan misi dalam 

mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang 

dilaksanakan Pengadilan Negeri Tais pada saat ini adalah 

menyesuaikan dengan program Pembaruan Peradilan atau judicial 

reform dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional  tahun 2005-2025.   

4. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri 

Tais lima tahun ke depan, Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke 

dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana 

tindakan (action plan). Rencana Strategis ini kelak di dalam 

perjalanannya  diharapkan  didukung oleh  anggaran yang memadai,  

dilaksanakan oleh  sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang  

oleh  sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan 

lingkungan Pengadilan Negeri Tais, baik lingkungan internal maupun 

eksternal sebagai variabel strategis. 
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5. Pengadilan Negeri Tais sebagai bagian dari unit organisasi 

Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau 

kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan 

misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan. 

A. Lingkungan Internal. 

Pencapaian target Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais 

sangat dipengaruhi oleh Lingkungan internal , karena Lingkungan 

internal dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi  

faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Dan dapat pula 

menjadi kendala atau faktor kelemahan dalam pencapaian target 

Reviu Rencana Strategis ini.  

➢ Strength (Kekuatan). 

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Tais yang kemungkinan 

menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Reviu Renstra ini adalah:     

- Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Tais 

yang sudah jelas diatur; 

- Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tais yang telah tertata 

dengan baik ; 

- Adanya Penambahan SDM yang kompeten ; 

- SDM didominasi Usia Produktif sehingga lebih cekatan dalam 

penyelesaian pekerjaan ; 

- Penerapan Teknologi Informasi yang hampir menyeluruh pada 

seluruh bagian; 

 

➢ Weakness ( Kelemahan ) 

Lingkungan  internal  yang kemungkinan menjadi kelemahan 

dalam pelaksanaan  Reviu  Rencana Strategis Pengadilan Negeri 

Tais adalah:  



 

Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Page 3 

- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam 

mendukung Tupoksi Pengadilan Negeri Tais; 

- Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kapabilitasnya ; 

- Pembagian tugas yang masih dinilai kurang merata ; 

- Rasa memiliki terhadap Aset Inventaris Kantor yang kurang 

sehingga perawatan menjadi kurang maksimal ; 

 

➢ Opportunity (Peluang) 

- Aplikasi yang dipakai untuk penyelesaian tugas masih sangat 

mungkin dan mudah untuk dikembangkan ; 

- Pengembangan dan Penambahan Kompetensi SDM Produktif 

melalui Diklat dan Bimtek ; 

- Masih memungkinkan untuk penambahan SDM sesuai 

Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ;  

- Pengembangan Fasilitas Perkantoran di Lahan yang masih 

sangat luas ; 

 

➢ Threat (Ancaman) 

- Masih sering terjadi Conflict of Interest ;  

- Ada perasaan Like and Dislike antar personal ; 

- Nilai Kekompakan dan Kekeluargaan yang semakin memudar; 

- Kerjasama dalam tim kurang berjalan efektif; 

 

B. Lingkungan Eksternal. 

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 harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, 

sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin. 

➢ Strength (Kekuatan). 

Lingkungan Eksternal Pengadilan Negeri Tais yang kemungkinan 

menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Reviu Renstra ini adalah:     
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- Jarak tempuh Pengadilan Negeri Tais yang paling dekat 

dengan Pengadilan Tinggi Bengkulu sehingga memudahkan 

Komunikasi dan Konsultasi; 

- Adanya Support dan Dukungan dari Forum Komunikasi 

Pimpinan Daerah     ( Forkopimda ) ; 

- Hubungan baik dan dukungan teknis dari Mitra Kerja ( 

Kepolisian dan Kejaksaan ) ; 

 

➢ Weakness ( Kelemahan ) 

Lingkungan  Eksternal  yang kemungkinan menjadi kelemahan 

dalam pelaksanaan  Reviu  Rencana Strategis Pengadilan Negeri 

Tais adalah:  

- Infrastruktur listrik yang kurang bagus sehingga sering terjadi 

pemadaman listrik; 

- Masih kurang maksimal dalam sosialisasi atau penyampaian 

informasi terkait pelayanan yang diberikan ; 

- Wilayah Yurisdiksi yang sangat luas dan sulit dijangkau ; 

 

 

➢ Opportunity (Peluang). 

Peluang-peluang dari Eksternal yang kemungkinan menjadi 

penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah 

karena :   

− Adanya Website Pengadilan Negeri Tais dan Media Sosial yang 

merupakan  media informasi seputar kinerja proses 

penyelesaian perkara yang dapat menjadi senjata dalam 

mencapai keberhasilan dalam  Rencana Strategis. 

− Adanya Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan pelatihan yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung atau 

instansi lain dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 
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− Proyeksi Pengembangan Wilayah Kabupaten Seluma menjadi 

lebih berkembang sehingga infrastruktur juga semakin baik ; 

 

➢ Threat (Ancaman). 

Adapun hal-hal yang menjadi ancaman dari lingkungan 

Eskternal dalam keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini 

adalah : 

− Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang perlu 

ditingkatkan (khususnya Pengadilan Negeri Tais); 

− Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan dibawahnya (khususnya Pengadilan 

Negeri Tais); 

− Pengadilan Negeri Tais berada di wilayah Rawan Bencana ( 

Gempa Bumi, Banjir dan Longsor ) 

− Potensi Chaos ( Kerusuhan ) terhadap putusan Pengadilan ;  

 

2.1 Visi Pengadilan Negeri Tais. 

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri 

Tais menetapkan  visi  sebagai berikut : 

”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAIS YANG AGUNG”   

Visi Pengadilan Negeri Tais beserta jajaran di bawahnya  

berkehendak mewujudkan : 

a. Proses peradilan yang profesional, kredibel, transparan, berkualitas, 

efektif dan efisien, cepat, sederhana dan biaya ringan; 

b. Profesionalisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan 

berwibawa; 

c. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata 

organisasi; 

d. Terwujudnya pelaksanaan administrasi yang tertib transparant dan 

akuntabel. 

BAB 
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❖ Asumsi  Penetapan Visi. 

 Visi ditetapkan berdasarkan  asumsi-asumsi sebagai berikut : 

a. Kondisi Mahkamah Agung yang mencakup :  

- Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi 

sekarang ini. 

- Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Mahkamah 

Agung dan badan-badan peradilan. 

b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Negeri Tais dan jajaran 

organisasi di  bawahnya selain terintegrasi dan mampu 

berkompetisi, juga harus mempunyai  komitmen yang kuat dalam 

upaya mencapai visi Pengadilan Negeri Tais. 

 

❖ Dasar Pemikiran Penetapan Visi.  

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Negeri Tais adalah 

sebagai berikut : 

- Eksistensi Pengadilan Negeri Tais sebagai salah satu Satuan Kerja  

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, 

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang 

masuk di tingkat banding dalam penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman Pengadilan Negeri Tais. 

 

2.2   Misi Pengadilan Negeri Tais. 

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Tais yang telah ditetapkan 

tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Tais sebagai  

berikut : 

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.  

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

 



 

Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Page 7 

❖ Asumsi  Penetapan Misi. 

Misi Pengadilan Negeri Tais ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi:  

a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), 

pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, 

dll. 

b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk 

meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan 

sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan. 

c. Adanya dukungan dari berbagai pihak. 

❖  Dasar Pemikiran Penetapan Misi. 

Dasar pemikiran misi Pengadilan Negeri Tais adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi Pengadilan Negeri Tais yang meliputi sumber daya 

manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada 

dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan 

bertambah. 

b. Pengadilan Negeri Tais sebagai kawal depan Mahkamah Agung, 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan 

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 

 

2.3 Tujuan. 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi visi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun kedepan. 

Dengan memformulasikan tujuan strategis tersebut maka akan dapat 

secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan  oleh organisasi  

dalam memenuhi visi dan misinya untuk  kurun waktu satu sampai 

lima tahun kedepan dan memungkinkan  untuk mengukur sejauh 

mana visi dan misi tercapai. 
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Tujuan yang ditetapkan  Pengadilan Negeri Tais sebagai berikut : 

➢ Terwujudnya penyelesaian perkara sesuai SOP. 

➢ Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi dan  

manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 

➢ Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan bagi 

masyarakat. 

➢ Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengelolaan  

sarana dan prasarana penyelenggara aparatur Pengadilan Negeri 

Tais. 

➢ Terwujudnya SDM  yang profesional. 

➢ Terpenuhinya penanganan pelaporan pengaduan masyarakat. 

 

2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tais. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapain tujuan yang 

telah ditetapkan, maka ditentukan sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Meningkatnya  percepatan  penyelesaian perkara secara efektif dan 

efisien. 

2. Terlaksananya peningkatan tertib administrasi perkara. 

3. Terlaksananya kualitas dan kuantitas pengawasan. 

4. Meningkatnya informasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik. 

5. Terpublikasinya status perkara di website. 

6. Terlaksananya Peningkatan Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri 

Tais 

7. Peningkatan Profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Tais. 

8. Peningkatan disiplin kerja aparatur Pengadilan Negeri Tais. 

9. Peningkatan penyelesaian  laporan pengaduan masyarakat. 
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3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang 

dalam RPJMN tahun 2005-2025 tersebut diatas serta dalam rangka 

mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, 

maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :  

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

2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

3. Meningkatkan  penyederhanaan  proses  penanganan  perkara  

melalui  pemanfaatan teknologi informasi. 

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal baik internal maupun eksternal. 

5. Terwujudnya  sistem  manajemen    informasi  yang  terintegrasi  dan  

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan 

akuntabel. 

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan 

berdasarkan parameter obyektif. 

7. Peningkatan Pengelolaan Manajerial lembaga peradilan secara 

akuntabel efektif dan  efisien.     

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan 

sebagai berikut : 

 

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

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. 

BAB 
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Sasaran Strategis  2 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah 

kebijaksanaan sebagai berikut :  

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin. 

b. Sidang keliling/zitting plaats 

c. Pos pelayanan bantuan hukum. 

 

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan 

perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penataan ulang manajemen perkara 

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik. 

c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan 

 

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja 

aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur 

peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan 

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan 

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi   

masyarakat 

d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai 

mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.  

 

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang 

terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan 

dan akuntabel 

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang 

terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan 

dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; 

b. Penguatan Regulasi  Penerapan  Sistem  Informasi Terintegrasi  dan   

c. Pengembangan  Kompetensi SDM berbasis TI. 
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Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga 

peradilan berdasarkan parameter obyektif. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas 

SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan 

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.  

 

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga 

peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung 

b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance 

c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan 

pengembangan budaya organisasi yang efektif. 

 

 

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI  PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam 

RPJMN tahun 2005-2025 dan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung 

untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka 

Pengadilan Negeri Tais sesuai dengan Visinya untuk mewujudkan  Pengadilan 

Negeri Tais Yang Agung, dan sesuai fungsi dan tugas pokok dalam 

penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tais menetapkan 2 (dua) sasaran 

strategis yaitu sebagai berikut: 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan 

melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 
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Masing–masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan 

sebagai berikut : 

 

Sasaran Strategis 1 : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap 

system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel  

Untuk  mewujudkan  sasaran  strategis  proses  peradilan  yang  pasti,  

transparan  dan akuntabel,  ditetapkan  arah  kebijakan  sebagai  berikut  :   

a. Proses berperkara yang sederhana cepat dan murah. 

 

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian 

perkara. 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penataan ulang manajemen perkara. 

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik. 

c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan 
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Permasalahan Tantanga
n 

Potensi Strategi 

1. SASARAN : TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP SYSTEM PERADILAN MELALUI PROSES 

PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. 

 
Arah Kebijakan : Pembatasan Perkara Banding 
a. Tingginya Jumlah 

perkara banding yang 
melakukan upaya 
hukum banding karena 
tidak dilakukan 
pemetaan permasalahan 
hukum dan pengawasan 
konsistensi putusan 

 

 

a. Ketidakpuasan para pencari 
keadilan terhadap hasil putusan 
di Tingkat Pertama sehingga 
memicu para pihak melakukan 
upaya hukum banding. 
 

b. Penetapan majelis yang bersifat 
acak belum sesuai dengan 
keahlian mengakibatkan 
penanganan perkara belum 
sesuai dengan keahlian/latar 
belakang. 

a. Untuk meningkatkan kompetensi 
penyelesaian perkara, telah 
dilakukan diklat spesialisasi 
hakim dalam penanganan 
perkara. 

 
 

a. Spesialisasi Hakim pada Pengadilan 
Tingkat Pertama untuk 
menyelesaikan perkara sesuai 
dengan bidang keahlian dan akan 
diperbarui secara berkala. 
 

b. Redesign standar penyelesaian 
perkara peradilan umum untuk 
meningkatkan kualitas putusan. 

Arah Kebijakan : Penyederhanaan proses berperkara yang sederhana dan murah 

 

 

 
a. Tingkat keberhasilan 

mediasi belum secara 
efektif dalam 
meningkatkan 
produktifitas 
penyelesaian perkara. 

a. Mekanisme prosedur mediasi 
belum efektif mencapai sasaran 
mengurangi tumpukan perkara. 
 

b. Mediasi belum dilaksanakan 
secara maksimal di pengadilan. 
 

c. Belum semua hakim memperoleh 
pelatihan mediasi sehingga 
pemahaman mereka tentang 
mediasi belum seragam. 
 

d. Jumlah hakim terbatas sehingga 
mereka lebih fokus 
menyelesaikan perkara secara 
ligitasi. 
 

e. Adanya peran pengacara yang 
menghambat mediasi karena 
akan berimbas pada financial fee 
yang mereka dapatkan dari klien. 

 
 
 

a. Hakim telah mendapatkan 
pelatihan mediasi meskipun 

masih sebagian 

 

b. Ada lembaga mediasi di luar 

pengadilan 

 
c. Skema non ligitasi bantuan 

hukum ada dalam bentuk mediasi 

(UU No.16 tahun 2011) 

a. Mempertajam metode rekruitmen 
calon peserta pelatihan mediasi 
dengan memprioritaskan pada hakim 
yang belum pernah mendapatkan 
pelatihan. 
 

b. Meningkatkan sosialisasi manfaat 
mediasi yaitu cepat, murah dan win-
win solution. 
 

c. Penguatan kerja sama dengan 
lembaga mediasi di luar pengadilan. 
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

b. Kelambatan penyelesaian 
perkara perdata 
meningkatkan tumpukan 
perkara dan penyelesaian 
perkara yang lama 
berimplikasi dengan 
semakin besarnya biaya 
serta dengan prosedur 
panjang menimbulkan 
kerugian dan 
ketidakpastian hukum 
bagi pelaku usaha 

f. Tidak terpenuhinya target 
penyelesaian perkara kurang 
dari 3 bulan untuk Pengadilan 
Tinggi dan 5 bulan untuk 
Pengadilan Negeri 
 

g. Menurunkan kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga 
peradilan 
 

h. Penyelesaian sengketa non 
ligitasi tidak efektif dan efisien  
 

i. Menghambat perkembangan 
bisnis khususnya dalam 
melindungi pengusaha kecil. 
 

j. Menurunkan iklim investasi 
SASARAN : Proses Peradilan yang 
pasti, transparan dan akuntabel. 
 

k. Perlu dibentuk mekanisme 
penyelesaian perkara secara 
cepat dan murah. 
 

l. Small Claim Court belum masuk 
RUU Hukum Acara Perdata 

 

d. Tuntutan masyarakat sangat 
besar untuk meningkatkan 

akses peradilan dengan 

penyederhanaan proses 

persidangan 

 

e. Konsep dan mekanisme small 
claim court  
 

f. Peran Panitera melakukan 

pemeriksaan syarat 

pendaftaran gugatan sederhana 

dengan mengembalikan 
gugatan yang tidak memenuhi 

syarat 

d. Pembentukan dasar hokum 
mengenai pelaksanaan small claim 
court 
 

e. PERMA No.2 Tahun 2015 tentang 
Tata cara penyelesaian gugatan 
sederhana 
 

f. Pelaksanaan peradilan secara cepat 
di Pengadilan Tingkat Pertama untuk 
memeriksa perkara perdata dengan 
nilai gugatan sampai dengan Rp.200 
juta. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Gugatan Sederhana 
         

g. Mencegah pemeriksaan oleh hakim 
atas gugatan sederhana yang tidak 
memenuhi syarat. 

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA. 

Arah Kebijakan : Penataan Ulang Manajemen Perkara  
a. Tidak ada kemampuan 

untuk mengontrol secara 
efektif 

a. Sistem informasi perkara yang ada 
belum terintegrasi dengan sistem 
informasi penerimaan berkas. 
 

b. Penggunaan sistem komunikasi 
data belum efektif (partisipasi 
tinggi tetapi belum ada data 
mengenai compliance) 

a. Sistem Informasi perkara 
SIPP 

. 

a. Integrasi sistem informasi perkara 
pada informasi penerimaan berkas. 
 

b. Sistem monitoring yang mendukung 
produktifitas kinerja. 
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

 c. Proses pemeriksaan pada majelis 
masih sangat tergantung dengan 
berkas fisik. 

 

d. Tidak adanya system 
pengklasifikasian berkas putusan 

pengadilan. 

  

b. Masih ada disparitas 
putusan atas perkara- 
perkara sejenis oleh majelis 
yang berbeda dan 
kesalahan redaksi 
dokumen putusan. 

a. Masih ada kesalahan ketik 
terhadap putusan baik 
kesalahan ketik (typo) atau 
substansi. 

 
b. Tidak ada tindakan tegas 

terhadap pelaksana. 
 
c. Tidak ada mekanisme control 

process koreksi majelis. 
 
d. Tidak ada sistem yang 

menjamin keamanan dalam 
proses pencetakan putusan. 

a. Pedoman penyusunan putusan 

yang mendorong dibuatnya 

template yang berlaku bagi 

putusan banding. 

a. Fitur secure printing dan standarisasi 
prosedur pencetakan 
 

b. SK KMA No.44/KMA/SK/III/2014 
tentang Pemberlakuan template 
putusan dan standar penomoran 
perkara pidana umum 

c. Pengiriman dokumen yang 
masuk di Subbag Tata 
Usaha dan Rumah Tangga 
bisa memakan waktu yang 
lama. 

a.  Tidak ada pembedaan fisik 
antara berkas perkara dan 
surat umum. 
 

b. Terpisahnya unit kerja yang 
bertanggung jawab menerima 
berkas dan melakukan 
penelaahan (Subbag TU RT 
dan Kepaniteraan). 
 

c.  Proses registrasi manual 
terpisah dengan proses 
registrasi informasi perkara. 

 

a.  Agenda Penataan ulang 
organisasi administrasi dan 
perkara 

 

a. Standarisasi fisik amplop pengiriman 
berkas; Amplop dilengkapi dengan 
barcode. 

 
b. Menata ulang layout infrastruktur 

pelayanan perkara  dan administrasi 
umum. 
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

d. Masih belum merata 

beban perkara di setiap 

hakim sehingga kinerja 

memutus perkara belum 
sebanding dengan beban 

perkara masuk. 

a.  Distribusi belum 
mempertimbangkan status 
tunggakan perkara. 

 

b. Tidak ada proses identifikasi 
perkara dengan substansi yang 

sama. 

 

c. Perkara yang saling terkait 
tidak ditangani oleh majelis 
hakim yang sama. 

a. Penataan ulang proses 
administrasi perkara 

a. Peningkatan database putusan 
dengan menambah beberapa fitur 
(resume perkara, kata kunci). 

b.   Pengaturan/pedoman yang jelas 
untuk   

  pembagian perkara. 
c.   Pengaturan klasifikasi perkara 

melalui   

  sistem informasi perkara. 

e. Penyampaian salinan 

putusan ke pengadilan 

pengaju memakan 

waktu lama. 

a. Belum ada standarisasi prosedur 
pengiriman. 
 

b.  Update informasi ke sistem 
informasi perkara sering 
tertunda karena ada kesalahan. 

a.  Putusan di upload secara online 
24     jam sejak perkara 
diputus. 

a.   Kebijakan Panitera untuk melakukan  
       monev aktifitas upload putusan. 

Arah Kebijakan : Integrasi Informasi perkara secara elektronik 
a.  Data tidak sinkron antara 

data online dan data cetak. 
 
b.  Belum semua 

putusan di upload ke 

situs. 
 
c.  Tidak ada jadwal 

pasti tentang 

sidang. 
 
d.  Masih ada kesalahan 

pada naskah putusan. 

a.   Sistem informasi yang terpisah 

dengan sistem manual. 
 
b. Ketentuan tentang one day 

publish setelah perkara dikirim 

ke pengadilan pengaju belum 
bisa dipenuhi. 

 
c. Belum ada monev dan reward 

and punishment sekaligus 

kejelasan SOP. 

a.  Efektifitas dalam menginput 
data pada Aplikasi SIPP 

a. Adanya sistem informasi 

perkara modern yang mampu 

mensimplifikasi proses kerja sehingga 

proses penanganan perkara bisa lebih 
sederhana dan cepat. 
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

Arah Kebijakan : Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kepaniteraan 
a. Masih ditemukan 

kesalahan redaksi pada 
berkas yang dikirim dari 
pengadilan. 

a. Pemahaman teknis staf 
pengadilan Tingkat Pertama 
bervariasi. 
 

b. Kurangnya pelatihan khusus 
administrasi pengadilan bagi staf 
pengadilan Tingkat Pertama 
 

c. Belum ada reward and 
punishment bagi pengadilan 
Tingkat Pertama utk kinerja 
pengiriman berkas 
 

d. Pengawasan terhadap entri data 
tidak konsisten. 

a. SOP pengiriman berkas 

perkara dengan lembar check 
list kelengkapan berkas 

a. Koordinasi lintas sektoral 

satker  
 
b. Kebijakan pemberian 

reward and punishment 
terhadap kepatuhan 

prosedur. 
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3.3 KERANGKA REGULASI 

Guna menyesuaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, dan Badan 

Peradilan dibawahnya dengan pogram prioritas yang ditetapkan pada RPJMN 

2005-2025 di Bidang Hukum pada tahap II pencapaian roadmap Mahkamah 

Agung untuk Pembangunan Pembaruan Badan  Peradilan Indonesia dalam 

Cetak Biru, Mahkamah Agung menetapkan pogram strategisnya untuk 

meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dapat memantabkan 

kemandirian bangsa dalam bidang pangan pariwisata untuk meningkatkan daya 

saing dan pertumbuhan perokonomian, sehingga dituntut penguatan kerangka 

integrasi regulasi yaitu kebijakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pembangunan pembaruan pada peradilan Indonesia 

2. Meningkatkan    kualitas    regulasi    dalam    rangka    mendukung    

pencapaian    prioritas pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia 

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan 

pembentukan regulasi.                            

Dengan demikian dalam perencanaan harus menentukan kerangka 

regulasi untuk  pengendalian dalam pencapaian tujuan, dimana kerangka 

regulasi tersebut selain berfungsi sebagai pengendali juga dapat menjadi 

pengawal dan penghubung serta merupakan faktor pendorong dari pada 

pelaksanaan pogram dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.          

Pengadilan Negeri Tais dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya 

telah terlebih dahulu mengidentifikasikan dan mempetakan potensi 

kekuatannya dengan segenap permasalahannya dengan komitmen organisasi 

telah menetapkan kerangka regulasinya dalam pencapaian sebagai mana 

Visinya  untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Tais yang Agung. 

 

 

 

 

 



 

Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Page 19 

Keterkaitan antara tujuan dan pogram dengan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan  sangat mutlak diperlukan arah kebijaksanaan yang tidak 

keluar dari kerangka regulasinya, sehingga Pengadilan Negeri Tais untuk 

mewujudkan Visinya menjadikan Peradilan yang Agung yang mendukung 

pembangunan pembaruan Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun 

2035 maka pada tahap II pembangunan jangka menengah, Mahkamah Agung 

RI telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan dan 

keputusan yang dapat dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Negeri Tais 

dalam pogram dan kegiatan rencana strategis yang dapat tergambar pada 

keterkaitannya sebagai berikut :
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KERANGKA REGULASI 
 

 
Isu Strategis 

Arah Kebijakan 

2020-2024 

Arah Kerangka 

Regulasi 

Kebutuhan 

Regulasi 
Penanggung 

jawab 

Terkait 

1. Peningkatan 
Penyelesaian 
Perkara 
Sesuai SOP 

• Penyederhanaan 

Proses berperkara 

 

• Modernisasi 

manajemen 

perkara. 

 

 

• Penataan ulang 

organisasi 

manajemen 

perkara. 

 

 

• Penataan ulang 

Proses manajemen 

perkara. 

  

 

• Rintisan 

pelaksanaan 

Sistem Peradilan 

Pidana terpadu. 

 

• Pelaksanaan 

Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

• Peningkatan 

Kinerja organisasi 

lingkungan 

Pengadilan Negeri 

Tais 

 

• Spesialisasi hakim 

pada pengadilan 

tingkat pertama 

 

• Meminimalisir sisa 

perkara akhir 

tahun 

 

• Pelaksanaan 

sistem pidana 

peradilan anak 

dan pelaksanaan 

 sistem peradilan 

pidana terpadu 

• Efekti f i tas 

pembinaan dan 

pengawasan 

tenaga teknis 

perkara 

 

 

• Efekti f i tas 

pelaksanaan 

pedoman SK KMA 

tentang template 

putusan 

  

• SE sosialisasi hasil 

rapat pleno 

  

• Surat edaran 

Sertifikasi Hakim 

• Revisi pola 

bindalmin (termasuk 

penyederhanaan 

proses perkara) 

• MoU pelaksanaan 

Sistem Peradilan 

Pidana terpadu 

• SK KMA 

Kepaniteraan 
Pengadilan 
Negeri Tais 

Hakim  
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2. Peningkatan 
Kapabilitas 
Aparatur 
Pengadilan 
Negeri Tais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Peningkatan 

Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya MA 

 
 
 
 
 
5.  Sarana 

dan 
Prasaran
a 
Aparatur 
peradilan. 

• Peningkatan 
efektifitas 
kinerja aparatur 
teknis dan non 
tenis    
peradilan, 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Optimalisasi 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi, 
peningkatan 
kualitas sumber 
daya manusia; 

 
 
 
 
 
 
• Peningkatan 

sarana dan 
prasarana 
pendukung 
kinerja aparatur 
peradilan. 

• Peningkatan 

kualitas 

aparatur 

peradilan 

bidang teknis 

dan non teknis 

yudisial serta 

administrasi 

umum 

 

 

 

• Optimalisasi 

teknologi 

informasi dan 

peningkatan 

kualitas 

aparatur 

peradilan. 

 
 
 
 
• Identifikasi skala 

prioritas 
pemenuhan 
sarana dan 
prasarana 

kinerja 

aparatur 

peradilan 

 

• Pembuatan SK 
Penghargaan 
(reward) 
tentang 
peningkatan 
kualitas 
aparatur 
peradilan 
bidang teknis 
dan non teknis 
yudisial serta 

administrasi 
umum. 
 

• Pembuatan SK 
tentang tata 
kelola 
optimalisasi 
teknologi 
informasi 
dengan 
merujuk kepada 
SK/SE KMA 

 

 

• Pembuatan SK 

tentang 

standarisasi 

pendukung 

kinerja 

aparatur 

peradilan 

• Kesekretariatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Kesekretariatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kesekretariatan 

• Baperjakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Bagian 
Kepegawaian 
dan Ortala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bagian 
Perencanaan,
TI,dan 
Pelaporan 
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4. Peningkatan 
Pelayanan 
Publik yang 
berkeadilan 
bagi 
masyarakat  

• Peningkatan 

Pencari Keadilan 

Golongan 

tertentu yang 

mendapat 

layanan 

bantuan hukum 

 

• Peningkatan 
Pelayanan dan 
Kualitas Advokat 
Piket pada Pos 
Bantuan Hukum 
 
 

• Peraturan 
Mahkamah 
Agung Nomor 1 
Tahun 2014 
tentang 
Pedoman 
Pemberian 
Layanan 
Hukum bagi 
Masyarakat 
tidak mampu 
di Pengadilan 

• Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan 

• Panitera dan 
Sekretaris 
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3.4.   KERANGKA KELEMBAGAAN 

Sesuai Pasal 2, 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2004 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri Tais sebagai 

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan 

umum di tingkat Pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan 

yaitu Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim, sebagai pejabat pelaksana 

tugas kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh Panitera Pengganti, 

serta Panitera sebagai pelaksana tugas administrasi perkara dan 

Sekretaris sebagai pelaksana administrasi umum. Tugas dan 

wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan Umum telah 

diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan, Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Tais 

sebagai pimpinan peradilan umum di wilayahnya diatur dalam Pasal 

53 Ayat 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan 

kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan 

umum bahwa Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan 

hakim dan pelaksanaan tugas serta perilaku Panitera, Sekretaris dan 

melakukan pengawasan terhadap jalannnya peradilan ditingkat 

Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, 

teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan 

pembinaan atasan langsung dilingkungan peradilan. Dalam 

pelaksanaan fungsi dan tugas serta dalam pengawasan dan 

pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 

dan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi 

Pengadilan Negeri Tais adalah sebagai berikut : 
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1. Kepaniteran Pengadilan Negeri Tais dipimpin oleh Panitera 

dengan tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang 

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-

surat yang berkaitan dengan perkara yang terdiri : 

a. Kepaniteraan Pidana 

b. Kepaniteraan Perdata 

c. Kepaniteraan Hukum 

Masing-masing dipimpin oleh Panitera Muda 

2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tais dipimpin oleh Sekretaris 

yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang 

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta 

sarana dan prasaranan dilingkungan Pengadilan Negeri Tais 

yang terdiri sebagai berikut : 

a. Sub.Bagian Umum dan Keuangan. 

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana 

c. Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan. 

Masing-masing dipimpin oleh kepala Sub.Bagian. 
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Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas fungsional penyelesaian 

dalam memutus perkara Pengadilan Negeri Tais dilakukan oleh 

Hakim dan Panitera Pengganti dengan dukungan dari Kepaniteraan 

serta Kesekretariatan sehingga bagan susunan organisasi Pengadilan 

Negeri Tas adala sebagaimana dibawah ini : 

SEKRETARIS 
HABIBUDDIN, S.H. 

KASUBBAG UMUM 

DAN KEUANGAN 
 

ARI ADRINA, S.E. 

KASUBBAG 

KEPEGAWAIAN DAN 

ORTALA 
 

DECKY CANDRA 

IRAWAN, S.E. 

KASUBBAG 

PERENCANAAN, TI 

DAN PELAPORAN 
 

IRDIAN 

NOFRIANSYAH, S.H. 

HAKIM 
 

CRIMSON, S.H., M.H. 

GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H.,M.H 

MURNIAWATI P.D DJAMALUDDIN, S.H.,M.H 

NESIA HAPSARI, S.H.,M.H 

JUNA SAPUTRA GINTING, S.H.,M.H 

ANDI BUNGAWALI ANASTASIA, S.H. 

ZAIMI MULTAZIM, S.H. 

WAKIL KETUA 
--------. 

KETUA 
ERWINDU, S.H. 

KELOMPOK FUNGSIONAL 

KEPANITERAAN 

 

PANITERA PENGGANTI 

1. ANITA MAYASARI, S.H., M.H. 

2. ANNA LESTARI, S.H. 

3. RIZA NOPLAILY,S.Kom.,S.H.,M.H 

 

JURU SITA / JURUSITA PENGGANTI 

1. TRANMIARSO 

2. JAYADI, A.Md. 

PANITERA MUDA 

PIDANA 
  

AKHMAD 

NOPRIANSYAH, S.H. 

PANITERA MUDA 

PERDATA 
  

JUMARDI 

LISMAN, S.H. 

PANITERA 

MUDA HUKUM 
  

HAIRUL IKSAN 

PANITERA 
SIDIANTO, S.H., M.H. 
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BAB 

I V 

 

TARGET KINERJA DAN 
KERANGKA PENDANAAN 

REVIU RENCANA STRATEGIS 
TAHUN 2020-2024 

 

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Tais memiliki Target Kinerja 

yang akan dilaksanakan oleh jajarannya yaitu : 

Sasaran Target Strategis 

Uraian IndikatorKinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran 

1. Terwujudnya  

    Proses   
    Peradilan  
    yang Pasti,  
    Transparan  

    dan  
    Akuntabel  
  

a Persentase 

sisa perkara  
Perdata yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding 
secara tepat waktu 

1 
layanan 

Rp 108.057.000 

b Persentase 
sisa perkara  
Pidana  yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

c Persentase 
Sisa perkara 

Pidana Khusus 
yang 
diselesaikan  

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding 
secara tepat waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

d Persentase 
perkara 
Perdata yang 
diselesaikan 

tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 
layanan 

Rp 108.057.000 

e Persentase 
perkara Pidana 

yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding 
secara tepat waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 
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f Persentase 
perkara Pidana 
Khusus yang 

diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Umum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

g Persentase 

perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 

Banding 

90% 90% 90% 90% 90% 

Program 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding 
secara tepat waktu 

1 
layanan 

Rp 108.057.000 

 h Persentase 
perkara yang 

tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

95% 95% 90% 95% 90% 

Program 
Peningkatan 

Manajemen 
Peradilan Umum 

 Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 
Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
1 layanan Rp 108.057.000 

i Persentase 
perkara yang 

tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
PK 

100% 

 
100% 100% 100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

j Persentase 
perkara Pidana 
Anak yang 

diselesaikan 
dengan Diversi 

10% 15% 10% 25% 10% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Umum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 
layanan 

Rp 108.057.000 

k Index respon 
pencari 

keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan 

86% 91% 90% 93% 90% 

Program 
Peningkatan 

Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding 
secara tepat waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

2. Peningkatan  
    Efektivitas  
    Pengelolaan  

    Penyelesaian  
    Perkara 

a Persentase 
Salinan 
Putusan 

Perkara 
Perdata yang 
Diterima oleh 
Para Pihak 

Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Umum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
100 

perkara 
Rp 108.057.000 
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 b Persentase 
Salinan 
Putusan 

Perkara Pidana 
yang Diterima 
oleh Para 
Pihak Tepat 

Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Umum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
100 

perkara 
Rp 108.057.000 

 c Persentase 
Perkara yang 

Diselesaikan 
Melalui 
Mediasi 

10% 15% 10% 30% 10% 

Program 
Peningkatan 

Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding 
secara tepat waktu 

100 

perkara 
Rp 108.057.000 

 d Persentase 
Berkas 
Perkara yang 
Diajukan 

Banding, 
Kasasi dan PK 
secara 
Lengkap 

danTepat 
Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 
PeningkatanManaj
emen Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 
secara tepat waktu 

100 

perkara 
Rp 108.057.000 

  e Persentase 

Putusan 
Perkara yang 
Menarik 
Perhatian 

Masyarakat 
yang Dapat 
Diakses secara 
Online dalam 

waktu 1 hari 
setelah putus 

10% 10% 100% 100% 100% 

Program 

PeningkatanManaj
emen Peradilan 
Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding 
secara tepat waktu 

100 

perkara 
Rp 108.057.000 

3.Meningkatnya  

   Akses     
   Peradilan bagi  
   Masyarakat  
   Miskin dan  

   Terpinggirkan 
  
  

 Persentase 

Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu  yang 

Mendapat 
Layanan 
Bantuan 
Hukum 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Jumlah Pelaksanaan 

Pos bantuan Hukum 

1 
layanan 

Rp 24.000.000 
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(Posbakum) 

4.Meningkatnya   

   Kepatuhan 
   Terhadap  
   Putusan  
   Pengadilan 

  Persentase 

Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
Ditindak 

lanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 100% 75% 100% 100% 

Program 

PeningkatanManaj
emen Peradilan 
Umum 

Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding 
secara tepat waktu 

1 
layanan 

Rp 108.057.000 
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BAB 

V 

 

PENUTUP 
REVIU RENCANA STRATEGIS 

TAHUN 2020-2024 

 

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Tais tahun 2020-

2024 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan 

lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dengan 

memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang terus berubah. 

Dokumen Reviu Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam 

menyusun program Pengadilan Negeri Tais agar lebih terencana dan 

terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program / kegiatan 

Pengadilan Negeri Tais yang telah mengacu pada Reviu Rencana 

Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKAKL – 

Pengadilan Negeri Tais. 

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tais tahun 2020-2024 ini 

telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan 

pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan 

paradigma peradilan satu atap (one roof system). Penyusunan Reviu 

Rencana Strategis ini diharapkan, Pengadilan Negeri Tais dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai supporting unit pimpinan 

Mahkamah Agung dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan 

fungsi Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan seperti yang 

diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan Penegakan 

Supremasi Hukum di Era Reformasi ini serta mendukung 

terwujudnya Lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui 

Pengadilan yang Modern. 
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