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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

uji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, 

sehingga Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019 

dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang  merupakan  

dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Tangerang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 
Review Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015-2019 merupakan dokumen 

perencanaan Pengadilan Negeri Tangerang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang                 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2019 dan mengacu pada rencana dan kebijakan 

Mahkamah Agung. 

 
Perumusan review rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses 

pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tangerang agar terlaksana secara lebih 

terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu review renstra ini harus dapat 

dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan 

keputusan operasional dalampencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. 

 
 
 
 

Tangerang,       Februari 2016 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

 
 
 

1.1   KONDISI UMUM 
 

 
 

engadilan Negeri Tangerang merupakan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI 

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

masuk ditingkat pertama.Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi 

pengadilan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri mencakup: pertama, bertugas dan berwenang mengadili di 

tingkat pertama; kedua, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada 

instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta; ketiga, pengadilan negeri dapat diserahi tugas 

dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;  

 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019 merupakan 

salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun 

(2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan 

Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra 

Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Renstra mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. 

 
Selama kurun waktu tahun 2010-2014, Pengadilan Negeri Tangerang telah berusaha menunjukkan 

kinerja yang baik khususnya dalam  memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. 

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2010-2014 dituangkan dalam Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). Secara umum capaiaan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang terhadap 

target setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan rata-rata capaian diatas 90 %. 

 
Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan dan sasaran dalam 

rencana strategis 2015-2019 yang meliputi :(1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, 

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai 

sasaran strategis dalam hal Peningkatan kualitas pengawasan, Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM); (3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran 

strategis dalam hal Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 

 
Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan 

adanya perubahan dan  peningkatan dalam sistem  penyelenggaraan peradilan di  wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Tangerang. Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan 

ditingkatkan pada periode tahun 2015-2019, karena kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari 
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waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam 

masyarakat 

 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015-2019 harus melakukan upaya perbaikan- 

perbaikan dalam  kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk  mencapai sistem  peradilan yang 

semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya. 

 

 

1.2 POTENSI PERMASALAHAN 
 

 
 

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah 

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang sebagai 

pelaksana dari Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang 

memiliki potensi sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, akan 

tetapi potensi sumber daya manusia yang sudah ada perlu diberikan pelatihan - pelatihan guna 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. 

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang memiliki gedung dengan kondisi yang kurang baik 

yang dalam 3 tahun terakhir ini masih dalam tahap renovasi / pembangunan sehingga tidak cukup 

memadai dalam menyelenggarakan proses persidangan dengan baik. Begitu juga, Pengadilan Negeri 

Klas 1A Khusus Tangerang memiliki  keterbatasan  dalam lahan untuk parkir sehingga sering  muncul 

permasalahan jika ada persidangan tertentu yang pengunjungnya banyak mengakibatkan kemacetan 

disepanjang jalan menuju dari dan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang karena sebagian 

besar pengunjung parker dipinggir jalan. Diperlukannya tampak depan dan pagar depan gedung kantor 

pengadilan yang sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung R.I. 

 

ANALISIS FAKTOR INTERNAL 
 
 
a. Kekuatan (strength) 

 

 Kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di wilayah Tangerang 

 Meliputi wilayah hukum Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang 

 Memiliki fungsi peradilan independen, lepas dari pengaruh lembaga lain 

 Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukum 

Tangerang 

 Pengambil keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai sewilayah hukum 

Pengadilan Negeri Tangerang.  

 
b. Kelemahan (weakness) 

 

1) Aspek Proses Peradilan 
 

 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang belum dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat 

umum. 
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 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari 

keadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang 

 

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 
 

 Pengadilan Negeri Tangerang belum mempunyai tenaga teknis yang cukup untuk 

menjalankan Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Negeri (SIADPN). 

 Rekrutmen PNS yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, penempatannya belum  sesuai 

dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tangerang. 

 

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan 
 

 Belum maksimalnya evaluasi penilaian kinerja 

 Belum terlaksananya secara maksimal system pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi 

informasi 

 

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 
 

 Belum maksimalnya Sistem Manajemen Perkara dengan baik dan benar. 
 

5) Aspek Sarana dan Prasarana 
 
 Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang belum memenuhi kebutuhan dan 

rencana anggaran yang diajukan. 

 

ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL 
 

 
a. Peluang (opportunities) 

 
1) Aspek Proses Peradilan 

 Adanya   website   Pengadilan   Negeri   Tangerang   yang   membantu masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tentang alur proses berperkara serta Sistim Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) 

 Adanya SOP ( Sistem Operation Prosedur ) 

 
2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 

 Adanya    tunjangan    kinerja/remunerasi    sebagaimotivasi    dalam peningkatan kinerja 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan  oleh Pengadilan Tinggi 

Banten maupun Mahkamah Agung R.I. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 

 
3)  Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 
 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala untuk internal di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Tangerang. 

 

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 

 Adanya evaluasi administrasi dan manajemen peradilan yang dilakukan secara berkala                 

di lingkungan internal Pengadilan Negeri  Tangerang 
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5) Aspek Sarana dan Prasarana 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tangerang berupa 

Jaringan internet dan website Pengadilan Negeri Tangerang yang memuat juga Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

 
b. Ancaman (threats) 

 
Berikut adalah tantangan ‐ tantangan di Pengadilan Negeri Tangerang yang akan dihadapi 

dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang 

diharapkan. 

1) Aspek Proses Peradilan 

 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. 

 
2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Personil di Pengadilan Negeri Tangerang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan 

Negeri Tangerang serta menjalankan SOP yang dibuat. 

 Belum adanya perubahan pola pikir atau mindset sesuai dengan visi dan misi dalam rangka 

pelayanan kemasyarakat 

 

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Belum adanya system reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 

 
4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Adanya jumlah volume perkara yang banyak sehingga proses penyelesaian minutasi perkara 

cukup terhambat yang merupakan salah satu faktor. 

 

5) Aspek Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan perencanaan.  
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BAB II. VISI MISI & TUJUAN 
 

 

 

 

2.1. VISI 
 

 
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 – 2019 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan  yang terencana dan 

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,  perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan –undangan untuk mencapai 

efektivas dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan 

tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan arah kebijakan dan 

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan 

pengedalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi 

dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015  – 2019. 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk 

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelum 

dijelaskan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang perlu disampaikan Visi Mahkamah Agung 

serta Visi Pengadilan Tinggi Banten, agar ada kesesuaian visi yang dicanangkan. 

 

 Visi MahkamahAgungRIsebagai berikut: 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” 

 Visi Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia 

Yang Agung diLingkungan Pengadilan Tinggi Banten” 

 Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan 

Tinggi Banten adalah sebagai berikut :  “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang 

Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang” 

 
Penjelasan : 

 
 Pengadilan Negeri Tangerang menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum 

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Tangerang, 

Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang; 

 Agung maksudnya menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, 

keluhuran; 
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Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan 

memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus 

perkara. 

2.2. MISI 
 

 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan 

organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 

 

Misi Pengadilan Negeri Tangerang, adalah sebagai berikut : 

 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan 

pada masyarakat 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

2.3. TUJUAN 
 

 
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri 

Tangerang. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Pengadilan Negeri Tangerang dapat 

secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, 

untuk kurun satu tahun atau sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki. 

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan satker Pengadilan Negeri 

Tangerang mengukur sejauh mana visi / misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik 

dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi 

dalam mencapai strategiknya setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja 

(performance indikator) yang terukur. 

 
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut : 

1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

3) Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Tangerang di bawahnya 

memenuhi butir 1 dan 2 di atas 
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2.4. SASARAN STRATEGIS 
 

 
 
Sasaran  adalah  penjabaran  dari  tujuan  secara  terukur,  yaitu  sesuatu  yang  akan  dicapai  atau 

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

Enam Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2015-2019 adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Peningkatan penyelesaian perkara 
 

a) Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

b) Persentase perkara yang diselesaikan 

c) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum : 

a) Kasasi 

b) Peninjauan Kembali 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

       Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

a) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 

b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 

c) Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 

              Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

b) Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan 

5. Peningkatan kualitas pengawasan 

a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 

b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti 

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

a) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. 

b) Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 

c) Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan. 

 
 
 
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis.  Hubungan 

sasaran strategis dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut:
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TA BEL  S AS ARAN S TR ATE GIS & IND IKA TOR KINER JA UTAM A 
 

 
NO      SASARAN STRATEGIS                  INDIKATOR KINERJA                                            PENJELASAN                                  PENANGGUNG              SUMBER DATA 

JAWAB 

1.     Peningkatan 
penyelesaian perkara 

a. Persentase sisa perkara yang            Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan           Hakim Majelis         Laporan Bulanan dan 
diselesaikan                                   dengan sisa perkara yang harus diselesaikan           dan Panitera           Laporan Tahunan 

b. Persentase perkara yang                   Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan     Hakim Majelis         Laporan Bulanan dan 
diselesaikan                                   perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan      dan Panitera           Laporan Tahunan 

perkara yang masuk) 

c. Persentase perkara yang                  Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam       Hakim Majelis         Laporan Bulanan dan 
diselesaikan dalam jangka waktu     jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara      dan Panitera           Laporan Tahunan 
maksimal 5 bulan                            yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 

bulan (diluar sisa perkara) 

2. Peningkatan                  Persentase perkara yang tidak               Jumlah perkara yang putus dikurangi yang              Hakim Majelis         Laporan Bulanan dan 
aksebilitas putusan        mengajukan upaya hukum :                   mengajukan upaya hukum (kasasi/peninjauan                                      Laporan Tahunan 
Hakim                           a.  Kasasi                                             kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah 

b.  Peninjauan Kembali                        perkara yang putus dikali seratus persen 

3.     Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara 

a.  Persentase berkas yang diajukan   Perbandingan antara berkas yang diajukan             Kepaniteraan          Laporan Bulanan dan 
banding yang disampaikan secara   banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan                                    Laporan Tahunan 
lengkap                                          B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding 

b.  Persentase berkas yang diregister   Perbandingan antara berkas perkara yang               Kepaniteraan          Laporan Bulanan dan 
dan    siap    didistribusikan    ke    diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara                                       Laporan Tahunan 
Majelis                                            yang didistribusikan ke Majelis 

c.  Ratio   Majelis   Hakim   terhadap   Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan      Kepaniteraan          Laporan Bulanan dan 
perkara                                           dengan perkara masuk                                                                          Laporan Tahunan 

4.     Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (acces to 
justice) 
 

a.  Persentase perkara prodeo yang   Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan      Majelis Hakim/        Laporan Bulanan dan 
diselesaikan                                    dengan perkara predeo yang masuk                        Panitera                  Laporan Tahunan 

b.  Persentase  proses  penyelesaian   Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah     Kepanitera/Kesek   Laporan Bulanan dan 
perkara               yang       dapat   diminutasi dan dapat dilihat di website                  retariatan               Laporan Tahunan 
dipublikasikan                                 Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara 

yang sudah diminutasi 
 
 
 
 

5. Peningkatan kualitas     a.  Persentase                  pengaduan   Perbandingan jumlah pengaduan yang                    Ketua Pengadilan    Laporan Bulanan dan 
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pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti      ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur            & Pan/Sek               Laporan Tahunan 

peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah 
pengaduan yang dilaporkan 

b.  Persentase        temuan        hasil   Perbandingan jumlah pengaduan yang                    Ketua Pengadilan    Laporan Bulanan dan 
pemeriksaan     eksternal     yang   ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur            & Pan/Sek               Laporan Tahunan 
ditindaklanjuti.                               peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah 

pengaduan yang dilaporkan 

6.     Peningkatan kualitas 
SDM 

a.  Persentase  pegawai  yang  lulus   Perbandingan antara SDM Teknis yang                    Ketua Pengadilan    Laporan Bulanan dan 
diklat teknis yudisial.                      lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI,          & Pan/Sek               Laporan Tahunan 

Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang 
mengikuti diklat 

b.  Persentase  pegawai  yang  lulus   Perbandingan antara SDM Nonteknis yang              Ketua Pengadilan    Laporan Bulanan dan 
diklat non yudisial                           lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan,                & Pan/Sek               Laporan Tahunan 

Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa. 

c.  Persentase  pejabat  yang   lulus   Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang           Ketua Pengadilan    Laporan Bulanan dan 
mengikuti  fit  and  proper  test   telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper    & Pan/Sek               Laporan Tahunan 
dalam rangka promosi jabatan.        Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri 

Kelas I A Khusus atau Hakim Tinggi dengan 
jumlah yang mengikuti promosi jabatan 
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 
 
 
 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 
 
 
Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015 – 2019, 

diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) 

meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan                          

(c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. 

 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran 

pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing 

bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan 

antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, 

independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukum penyelesaian 

sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang 

dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak 

hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang 

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia 

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut 

ini: 

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-

belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hokum yang 

dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang 

memadai  dan  system  informasi  manajemen  penanganan  perkara  pidana  terpadu 

disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas; 

 

2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang didukung 

peraturan perundang-undangan nasional,terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal 

melalui penegakan hokum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil  

tindak  pidana  korupsi,penguatan kelembagaan  antikorupsi,  serta  peningkatan upaya 

pencegahan tindak pidana korupsi; 

 
3. Terwujudnya penghormatan,perlindungan,dan pemenuhan HAM, melalui peraturan 

perundang-undangan,  penegakan  hukum  atas  pengaduan  HAM,pemberian  bantuan 

hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat  miskin dan  terpinggirkan, dan  aparat 

penegak hukum yang  berperspektif HAM dan responsif gender. 
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Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana 

pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, 

meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi 

dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang 

efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian 

dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan 

Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak 

Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan 

Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; 

Bantuan  Hukum  dan  Layanan  Peradilan;  Penanganan Kekerasan Terhadap  Perempuan;  dan 

Pendidikan  HAM.   Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini 

bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat 

mempercepat proses pembangunan ekonomi. 

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, 

berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

 

 

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI 
TANGERANG 

 

 
Pengadilan Negeri Tangerang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran 

pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah 

kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. 

 
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, 

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan enam sasaran strategis yang terdiri dari: 

1) Peningkatan penyelesaian perkara 

2) Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim 

3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 

5) Peningkatan kualitas pengawasan 

6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi 

dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan 

berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk   mewujudkan 

visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri 

Tangerang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : 
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1.   Program : 
 

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 
 

Kegiatan Pokok  : 
 

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 
 

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: 
 

a. Peningkatan penyelesaian perkara 
 

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator : persentase sisa perkara yang 

diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan, dan persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 

b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 
 

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator : persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali 

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 
 

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator : persentase berkas yang diajukan 

banding yang disampaikan secara lengkap, persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis, ratio Majelis Hakim terhadap perkara 

 

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran 

strategis pada program kegiatan ini adalah : 

1.  Penyelesaian perkara di Pengadilan 
 

2.  Pemberlakuan template putusan 
 

3.  Standar pelayanan peradilan 
 
 

2.   Program : 
 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 
 

Kegiatan Pokok  : 
 

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 
 

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : 
 

a. Peningkatan kualitas pengawasan 
 

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase pengaduan masyarakat 

yang  ditindak lanjuti, persentase temuan  hasil  pemeriksaan eksternal yang ditindak 

lanjuti ; 

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
 

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator : persentase pegawai yang lulus diklat 

teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, persentase pejabat 

yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan. 

 
Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran 

strategis pada program kegiatan ini adalah : 

1.  Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan 

2.  Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan 
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3.   Program : 

 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 
 

Kegiatan Pokok  : 
 

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 

Merupakan program dan kegiatantersebut untuk mencapai sasaran strategis : 

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator : persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan, persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. 

 

 
Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran 

strategis pada program kegiatan ini adalah : 

1.  Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 
 

2.  Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik 
 

 
 
 
Hubungan Kebijakan dan strategi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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TUJUAN 

 SASARAN  STRATEGI 

NO  
 

URAI AN 
 

I NDI KATOR 
 

 

KEBI JAKAN 
 

PROGRAM 
 

KEGI ATAN 
   

 1  3 4  5 6 7 

          
1 Memenuhi Kebutuhan dan 

kepuasan masyarakat 

pencari kea dilan 

1 Peningkatan penyeles aian 

perkara 

a . Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

Penyelesain perkara 

di Pengadilan 

Peningkatan 

manajemen 

peradilan umum 

Peningkatan 

manajemen peradilan 

umum 
   1.Pida na 

     2.Perda ta   

     3.Tipi kor     

    b. Pers enta s e perkara ya ng di selesaikan     

     1.Pidana    

     2.Perdata    

     3.Tipikor     

    c. Persenta s e perkara ya ng diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) 

bulan 

    

     1. Pidana    

     2. Perdata     

     3. Tipikor     

            2 Peningkatan aks ebilitas 

putusan haki m 

Pes entas e perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum : 

Pemberlakuan 

template putusan 

Peningkatan 

manajemen 

peradilan umum 

Peningkatan 

manajemen peradilan 

umum     a. Kasasi 

    b. Peninjauan Kembali     

          

  3 Peningkatan efektifi tas 

pengelolaan penyelesa i a n 

perkara 

a . Persentase berkas yang di ajukan 

banding yang disampaika  secara 

lengkap 

Standar Pelayanan 

Peradilan 

Peningka ta n 

manajemen 

peradilan umum 

Peningkatan 

manajemen pera dilan 

umum 

    b. Persentase berkas yang diregister dan 

siap didistribus ikan ke Majelis 

    

    c. Ratio Majelis Hakim terhadap 

perkara 
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2 Keterjangkauan pelayanan 

badan peradilan 

4 Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) 

a . Persentase perkara prodeo yang 

dis el es a i ka n 

a . Pedoman 

pemberian 

l ayanan hukum 

bagi masyarakat 

tidak mampu di 

Penga di l a n 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur Mahkamah 

Agung 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana diLingkungan 

Mahkamah Agung 

    b. Persentase proses penyelesaian 

perkara yang dapat dipublikasikan. 

b. Penerapan Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Perkara berbasis 

elektronik 

  

3 Meningkatnya kepastian 

hukum 

5 Peningkatan kualitas 

penga wasan 

a . Persentase pengaduan masyarakat 

yang di ti ndaklanjuti 

Pedoman 

pengawasan di 

l i ngkungan peradilan 

Dukungan 

Manajemen dan 

pel a ks a naan tugas 

teknis l ai nnya 

Ma hka mah Agung 

Pembinaan 

Administrasi dan 

Pengelolaan  Keuangan 

Badan Urusan 

Administrasi 

    b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang di tindaklanjuti 

    

        

  6 Peningkatan kualitas SDM a . Persentase pegawai yang lulus diklat 

teknis yudisial 

Pola promosi Hakim 

dan Kepaniteraan di 

l i ngkungan peradilan 

Dukungan 

Manajemen dan 

pel aksanaan tugas 

teknis l a i nnya 

Mahkamah Agung 

Pembinaan 

Administrasi dan 

Pengelol aan Keuangan 

Badan Urusan 

Administrasi. 
    b. Persentase pegawai yang l ulus diklat 

teknis non yudisial 

    c. Persenta sepejabat yang lulus 

mengikuti fi t and proper test dalam 

rangka promosi j abatan 
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BAB IV. PENUTUP 
 

 
 

encana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015-2019 adalah 

dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh 

terhadap perubahan dengan mengacu kepada  tugas  pokok  dan fungsinya sebagai  

lembaga  peradilan.  Renstra  

  ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan 

kebijakan   yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 yang diharapkan 

mampu membawa arah  Pengadilan  Negeri Tangerang untuk mencapai visi dan misinya. 

 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang dapat direview dan terus disempurnakan dari 

waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. 

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan 

pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

 

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Tangerang memiliki pedoman 

yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima 

tahun yaitu tahun 2015 - 2019. 



 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

NOMOR :W29.U4/ 33.a /SK/KP.10.10/I/2016 

TENTANG 

REVIU RENCANA STRATEGIS 

PENGADILAN NEGERITANGERANG 

 

KETUA PENGADILAN NEGERITANGERANG 

 

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal  3  dan pasal  4  Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 

  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri 

Tangerang perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan 

Rencana Strategis (Renstra). 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang –

Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

  2. 

 

3. 

 

Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  

Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

  4. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor  :  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

  6. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. 

  7. Peraturan Presiden Nomor :  9 Tahun 2005  tentang Kedudukan, Fungsi, 

Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 

  8. Peraturan Presiden Nomor  :   13  Tahun  2005   tentang Sekretariat 

Mahkamah Agung. 

  9. Peraturan Presiden Nomor :   14  Tahun  2005  tentang Kepaniteraan 

Mahkamah Agung. 

  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :              

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja. 

 

 PENGADILAN NEGERI TANGERANG 
Jln. T.M.P TarunaTangerang No.7 Tangerang 

Telp : (021)5524157         www.pn-tangerang.go.id 



 

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 12 Januari 2016 tentang Pembahasan Review Rencana 

Strategis (Renstra) disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pengadilan Negeri Tangerang. 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

Pertama : Review Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan 

Indikator Tujuan,  Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis telah disusun sesuai dengan 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 

Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 

tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk 

periode 20 (duapuluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Kedua  Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja 

dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. 

Ketiga  Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan / peraturan ini, 

Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : 

  a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka 

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas 

kinerja.  

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Tangerang. 

Keempat  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

    

 

      Ditetapkan di : Tangerang 

      PadaTanggal : 19 Januari 2016 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten 

2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan NegeriTangerang 
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Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :

W29.Ui 4 /1ulSK/KP. 1 0. i 0/t/20 t 6 Tentang Review Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGANILAN NEGtrRI 

"ANGERANG 
TAIIUN 2*I5;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan

Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, mett)ru$un dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas ki*erja serte

mel*kukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokurnen

Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2015 harus memperhatikan dan berpedoman

kepada Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir-;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan, dengau ketentuan

apabila di kemudian h*ri terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

SALINAI{ Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

l. Ketsa Pengadilan Negeri Tangerang;
2. lVakil Kefua Pengadilan Negeri Tangerang;
3. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Seluruh Fejabat Tekris dan Pejabat Struktural di liagkungan Pengadilan Negeri

Tangerang.
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KETUTUSAN KETUA PENGABILAI{ NSGERT TANGBRANG
NOMOR : Y[29.U41 P ISI(KP.10.101I12016

&'ffi*xx&ffieefuffiffiffi

TENTANG

REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADII,AIq NNGBRI TANGERAF{G TAIIUN 2015

KETUA PENG.&DILAN NEGEAI TANGERANG'

: l. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presider

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disus*n Indikatar

Kinerja sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja;

2. Bahwa optirnalisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMN) Tahun 2*15-2*19 ya'lg tertuang dalam

Rencana Strategis Tahun 2015-2019, maka Pengadilan Negeri

Tangerang selaku satuan kerja di lingkungaa Peradilan Umum

Matrkamah Agung R.l. perlu meninjau kembali atau mereviu dalam

rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1. Undang-Undffry Nomor 3 Tah*n 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung;

2. Undang-UndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Ferubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Urnurn;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 20A9 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

4" Perat*tan Pemedntah Namor 8 Tahun 2006 terrtang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ..

5. Peraturan Presiden Ncrnor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol l-ZAW;'
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kcrja.

7 Peraturan lvlahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

B. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tenkng
Sekretariat Mahkamah Agung;

9. Pemturan Presiden Nomor 14 Tahu& 2005 teniang Kepaniter&an
Mahkamah Agu*g;

10" Peraturan Menteri Negara Feadayagunaaa Aparatur Negara

Nornor : PERI9 M.PANIS/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tent*ng Petunjuk Teknis

Perianiian Kineriq Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

i? .E-@EAturp,&4@@iAg:-v €,'3
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Hasil Rapat Kerja tentang Pembahasan Review lndikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2015 disinkronisasikan dengan Rencana Strategis
(Renstrai Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019, tanggal
12 Januari 2016 bertempat di Tangerang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PSNGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG RAVTU PENETAPAF{ INDIKATOR KTNERJA
UTAMA TENGAI}ILAN NEGEAI TAI{CERANG TAHITFT 2015;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini menrpak&n acu{m kinerja yang digunakan oleh Pengadilan

Negeri Tangerang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,

menyampaikan Rencana Kinerja daa Anggaran, menyusun dakumen

Perjanjian Kinerja menyusulr L*pcran Kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokurnen Rencana Strategis

Pengadilan Nsgeri Tangerang 201 5-?0 1 9;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
p*ncapaian kinerja daa disampaikan kepada Malrkarnah Agung R.I
sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

Dalam rangka iebih meningkatkan sfeltifrtas pelaksanaan keputusan ini,
Hakim Pengarvas Bidang diberika& f*gas untuk:

a. Meiakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan infsrrnasi ya{$ disajikan dalam

laporan akuntabi titas kinerj a;

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

Keputusen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian ha$ terdapat kekelir*an akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
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MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 

 

Tujuan :   1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

   :   2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan      

:   3. Publik percaya bahwa Pengadilan NegeriTangerang dan badan peradilan di bawahnya memenuhi  butir 1 dan 2  

        di atas 

  

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
Meningkatnya penyelesaian 
perkara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peningkatan aksepbilitas 
putusan Hakim. 
 

 

 

 

 
a. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan. 
 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan. 
 

c. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 5 bulan 

 
 
Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 

- Pidana 
- Perdata 

 
 
 
 
 

 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 

  
      

 
  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 
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100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara. 

 

 

 

 

 

 

 
Peningkatan aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (acces to justice) 
Peningkatan penyelesaian 
perkara. 
 

 

 

 

 

 

 

a. Persentase berkas yang 
diajukan dan disampaikan 
secara lengkap. 
 

b. Persentase berkas yang 
diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis. 
 

c. Persentase penyampaian 
pemberitahuan relaas putusan 
tepat waktu, tempat dan para 
pihak. 

 
d. Ratio Majelis Hakim terhadap 

perkara. 
 
a. Persentase (amar) putusan 

perkara (yang menarik 
perhatian masyarakat) yang 
dapat diakses secara on line 
dalam waktu maksimal 1 hari 
kerja sejak diputus. 
 

b. Persentase jumlah perkara 
yang diputus dan 
dipublikasikan pada website 
dan direktori putusan MA RI. 

 
c. Persentase perkara yang telah 

diproses pada SIPP/CTS MA 
RI. 
- Perdata 
- Pidana 

 

 100% 
 
 
 

100% 
  
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
100% 
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100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
100% 

 

100% 
 
 
 

100% 
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100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
100% 

 



Meningkatnya kualitas 
pengawasan. 
 
 
 
 
 
 
 
Peningkatan Kualitas SDM 
 
 
 
 

a. Persentase pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti. 
 

b. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal yang 
ditindaklanjuti. 
 
 

a. Persentase pegawai yang 
lulus diklat teknis yudisial dan 
non teknis yudisial 

b. Persentase pejabat / pegawai 
yang lulus mengikuti fit and 
proper test dalam rangka 
promosi 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
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MATRIX PENDANAAN TAHUN 2015-2019 
PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

 

 

NO URAIAN PROGRAM 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Peningkatan 
Manajemen Peradilan 
Umum 

Rp        423.755.000,- Rp        327.975.000,- Rp        466.165.000,- Rp        475.138.000,- Rp        495.382.000,- 

2 

Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 

Rp  18.488.100.000,- Rp   18.335.354.000,- Rp   20.105.424.000,- Rp   21.355.236.000,- Rp   22.756.296.000,- 

3 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 
Mahkamah Agung 

Rp          40.000.000,- Rp           86.000.000,- Rp     5.070.000.000,- Rp     3.375.486.000,- Rp     1.547.355.000,- 

Jumlah Rp  18.951.855.000,- Rp   18.749.329.000,- Rp   25.641.589.000,- Rp   25.205.860.000,- Rp   24.799.033.000,- 

 


