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KATA PENGANTAR 
 

engan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan karunia-Nya, penyusunan Reviu ke II Rencana Strategis (Renstra) 

Pengadilan Negeri Palangka Raya  telah selesai dilaksanakan. Renstra ini 

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. 

Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang 

dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan 

penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam 

mewujudkan visi dan misinya. 

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan 

Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dan Reviu Rencana Strategis Mahkamah 

Agung RI 2015-2019 dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang 

dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) 

dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Reviu Ke II 

Rencana strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya  tahun 2015-2019, semoga bermanfaat 

bagi pihak yang berkepentingan. 

Palangka Raya,       Maret 2017 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA 

 

 

 

PARLAS NABABAN, SH.,MH 
NIP. 19610103 198512 1 001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 KONDISI UMUM  

 
 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Pengadilan 

Negeri Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, 

sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palangka Raya 

Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra 

Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu pada Renstra mahkamah Agung RI 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Dalam rangka 

menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, Mahkamah Agung 

mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan 

jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan 

jabatan struktural baru. Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab 

seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan 

keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, serta diselaraskan dengan Reviu 

Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI 2015 – 2019, Pengadilan Negeri 

Palangka Raya telah mereviu sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan 

Negeri Palangka Raya antara lain: 

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

2. Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. 

3.  Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4.  Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang 

sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal. 

6.  Meningkatnya kompetensi dan integritas SDM 

7.  Ikut mendukung peningkatan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara 

akuntabel, efektif dan efisien. 

 



Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut meliputi :  

(1)  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program 

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Penyelesaian 

Perkara, Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim, Peningkatan Efektifitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

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

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Pelayanan prima 

dalam penyelesaian perkara.  

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai 

sasaran strategis dalam hal Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap 

Peradilan (acces to justice).  

Reviu Rencana Strategis ke- II Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 

2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka 

reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, 

efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya. 

 
 
1.2  POTENSI DAN PERMASALAHAN  

 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengadilan negeri 

tingkat pertama, PN Palangka Raya berpedoman pada rencana Pembaruan 

Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai 

Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 

2015-2019 sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana 

strategis PN Palangka Raya dalam upayanya mewujudkan visi dan misi serta 

tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada 

Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan 

melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari 

lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja 

pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Resources (Sumberdaya) dan Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta 

berkembang dalam instansi.  

a.   Analisis Lingkungan Internal  

Lingkungan Internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat 

mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang 

perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.  



1. Kekuatan (strength)  

- Potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten;  

- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;  

- Potensi Lingkungan internal yang memadai;  

- Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru.  

2.  Kelemahan  

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia dilingkungan Peradilan secara internal peradilan menyangkut 

masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang dirasakan masih sangat 

kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tetang 

mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka 

sektor di Internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah sarana dan 

prasarana TI;  

-  Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana 

pelayanan publik;  

- Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia pegawai;  

- Pelayanan Publik belum maksimal;  

- Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik;  

- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan 

volume pekerjaan sesungguhnya;  

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia dilingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut 

kepaniteraan dan kesekretariatan;  

- Kurangnya pegawai yang mendukung pelaksanaan Tupoksi;  

- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome.  

b.  Analisis Lingkungan Eksternal  

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan 

yang dapat berpengaruh pada kinerja pada instansi Pengadilan Negeri 

Palangka Raya   yakni berupa :  

-  Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat 

setempat;  

-  Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat 

setempat;  

- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan barang dan jasa 

menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan jasa.  

 



Dari Analisis lingkungan internal dan ekternal diatas, potensi permasalahan 

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya   dipetakan kembali melalui analisa SWOT. 

SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan mengevaluasi 

suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor Strengths, Weakness, Opportunities, 

dan Threats dalam sebuah organisasi dan bisnis. Metode ini diperkenalkan oleh 

Albert Humprey dalam sebuah Kongres di Stanford University pada 1960 dan 

1970.  

1.  Strengths (kekuatan) meliputi :  

a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya   beserta segenap pihak 

yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri;  

b.  Sumber daya manusia yang cukup kompeten;  

c.  Koordinasi Internal yang cukup baik;  

d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas, 

pokok, dan fungsi (TUPOKSI);  

e.  Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;  

2. Weakness (kelemahan) meliputi :  

a.  Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata;  

b.  Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil;  

c.  Pengolahan data yang belum tertata secara baik;  

d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;  

e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama;  

f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI);  

3. Opportunities (peluang) meliputi :  

a. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan peradilan;  

b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan;  

c.  Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang 

ada;  

d.  Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru;  

e. Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapat manjadi 

motivasi untuk berkembang;  

4. Threats (hambatan) meliputi :  

a. Terbatasnya sumber dana;  

b. Terbatasnya sarana dan prasarana;  

c. Kurangnya sumber daya manusia yang ada;  



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II  

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

2.1  VISI 

VISI adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk 

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palangka 

Raya. Visi Pengadilan   Negeri Palangka Raya   mengacu pada Visi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut : 

 

"Terwujudnya Pengadilan   Negeri Palangka Raya Yang Agung". 

 

2.2  MISI 

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terlaksana dan 

terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya   adalah sebagai 

berikut :  

1.   Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

 

2.3 Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada 



pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran 

strategis adalah sebagai berikut : 

1.   Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui  proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi. 

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

2.4 Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sesuai 

dengan Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019, Pengadilan Negeri 

Palangka Raya juga menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut : 

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

2.  Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. 

3.  Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4.  Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang 

sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 

5.  Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal. 

6.  Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan 

parameter obyektif. 

7.  Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, 

efektif dan efisien. 

2.5  Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja 

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan 

organisasi dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang digunakan Pengadilan Negeri Palangka Raya  adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tabel 1 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA 
 
 

No. Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan Penanggung 
jawab 

Sumber 
Data 

1. Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase produktifitas 
memutus perkara 

Perbandingan 
antara perkara 
yang diminutasi 
dengan jumlah 
perkara yang di 
register 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

  Laporan 
Tahunan 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

Perbandngan 
antara Perkara 
yang 
diselesiakan 
dalam waktu 
kurang dari 5 
(lima) bulan 
dengan jumlah 
perkara 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

  Laporan 
Tahunan 

c. Persentase sisa perkara 
tahun lalu yang 
diselesaikan tahun ini 

Perbandingfan 
antara sisa 
perkara tahun 
lalu yang 
diselesaikan 
tahun ini dengan 
jumlah sisa 
perkara tahun 
lalu 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

  Laporan 
Tahunan 

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum 

Pebandingan 
antara jumlah 
perkara yang 
tidak diajukan 
kasasi terhadap 
putusan perkara 
banding yang 
putus tahun ini 
dengan jumlah 
perkara banding 
yang putus 
tahun ini 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

  Laporan 
Tahunan 

e. Persentase perkara 
pidana 
melalui Sistem Peradilan 
Pidana Anak 

Pebandingan 
antara jumlah 
perkara pidana 
yang 
diselesaikan 
melalui Sistem 
Peradilan 
Pidana Anak 
dengan jumlah 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

  Laporan 
Tahunan 



perkara pidana 
yang masuk 

2. 
 
 

 

Meningkatnya 
penyederhanaan 
proses 
penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 

a. Persentase keberhasilan 
penyelesaian perkara 
melalui mediasi 

Perbandingan 
antara jumlah 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 
dengan jumlah 
perkara perdata 
yang masuk 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 

b. Persentase percepatan 
penyelesaian perkara 
melalui pengaturan 
delegasi/pemberitahuan 

Perbandingan 
antara jumlah 
penyelesaian 
perkara yang 
dipercepat 
melalui 
pengaturan 
delegasi/pemberi
tahuan dengan 
jumlah perkara 
melalui 
pengaturan 
delegasi/pemberi
tahuan 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 

3. Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan 
biaya/prodeo 

Perbandingan 
antara jumlah 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
pembebasan 
biaya/prodeo 
dengan jumlah 
perkara perdata 
yang masuk 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
sidang  keliling (zitting 
plaats) 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan  
melalui siding 
keliling/zitting 
plaats dengan 
jumlah perkara 
perdata yang 
masuk bagi PN 
yang memiliki 
zitting plaats 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 

c. Persentase perkara yang 
terlayani melalui 
posyankum 

Berdasarkan 
data dari 
Pengadilan 
Negeri se-
Wilayah 
Kalimantan 
Tengah 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 

4. Terwujudnya 
sistem 
manajemen 
informasi yang 

a. Integrasi informasi 
perkara 
secara elektronik 

Perrbandingan 
antara informasi 
perkara menurut 
SIPP dengan 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 



terintegrasi dan 
menunjang 
sistem peradilan 
yang 
sederhana, 
transparan dan 
akuntabel 

informs perkara 
menurut laporan 
keadaan 
perkara secara 
manual 

b. Transparansi kinerja 
peradilan dan manajerial 
secara efektif dan efisien 
(penguatan regulasi) 

Tersedianya 
informasi 
tentang kinerja 
peradilan dan 
manajerial 
secara efektif 
dan efisien yang 
dapat diakses 
oleh publik 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 

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

a. Persentase pengaduan 
yang ditindaklanjuti 

Perbandingan 
antara jumlah 
pengaduan yang 
ditindaklanjuti 
mengenai 
perilaku 
aparatur 
peradilan (teknis 
dan nonteknis) 
dengan jumlah 
pengaduan yang 
dilaporkan 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 

b. Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti. 

Perbandingan 
antara jumlah 
temuan yang 
ditindaklanjuti 
dengan jumlah 
temuan yang 
dilaporkan 
 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunan 

c. Persentse pemanfaatan 
databased untuk 
pemeriksaan baik oleh 
Badan Pengawasan 
maupun Badan 
Pemeriksa 
Keuangan (BPK) 

Seberapa besar 
databased yang 
dimiliki 
pengadilan 
dimanfaatkan 
oleh Badan 
Pengawas dari 
BPK 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan   

 Laporan 
Tahunana 

d. Persentase penurunan 
pelanggaran kode etik 
oleh aparat peradilan 

Perbandingan 
antara jumlah 
pelanggaran 
kode etik oleh 
aparat peradilan 
tahun ini dengan 
jumlah tahun 
sebelumnya 

 Hakim 
Majelis 

 Panitera 

 Laporan 
Bulanan 

 Laporan 
Tahunana 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 
Mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 Mahkamah Agung RI, maka 

sebagaimana Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan 7 

(tujuh) sasaran sebagai berikut : 

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

2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi, 

3.  Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, 

4. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang 

sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik 

internal maupun eksternal, 

6. Peningkatan kompetensi dan pengelolaan SDM, 

7. Ikut mendukung 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 : 

a. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan 

b. Penguatan akses peradilan. 

 

Sasaran Strategis 2 :  Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat 

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

 

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin 

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap 

tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran dibandingkan dengan 

potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap 

masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke 

depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat 

miskin dan penguatan alokasi anggaran. 

b. Sidang keliling / Zitting plaats 

Sidang Keliling /Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani 

penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah 

dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas 

hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai). 

c. Pos pelayanan bantuan hukum 

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu 

masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal 

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

persidangan ( non litigasi ). 

 

Sasaran Strategis 3 :  Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara 

melalui pemanfaatan teknologi informasi 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penataan ulang manajemen perkara 



Jangka waktu penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding 

diatur melalui Surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang 

Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, 

perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan 

perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan 

Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada 

Ketua Pengadilan Tingkat Banding. 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerja 

Mahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon 

keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah 

Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan 

Surat Edaran Ketua Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian 

perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 

Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan 

Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian 

perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, 

ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya 

percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Palangka Raya  senantiasa 

melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. 

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik 

Termasuk salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Pengadilan 

Negeri Palangka Raya sedang menggalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi dalam proses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan pada 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding disamping dalam bentuk surat 

gugat secara hard copy kedepan juga dilengkapi dengan surat gugat dalam bentuk 

soft copy yang dikemudian hari akan diintegrasikan dengan aplikasi, case tracking 

system. Disamping itu sesuai dengan arahan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri 

Palangka Raya melaksanakan elektronisasi pemanggilan para pihak secara delegasi, 

diharapkan dengan kebijakan ini bisa menjadi percepatan proses penyelesaian 

perkara. 

c.  Penguatan SDM Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Palangka Raya  merasa perlu untuk melaksanakan penguatan 

SDM pada Kepaniteraan dengan bentuk: 

-  Pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensi dalam proses penataan manajemen 

perkara, 



-  Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai dalam rangka 

percepatan proses manajemen perkara. 

 

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. 

 

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. Turut mendukung Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi, 

c. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI. 

 

Sasaran Strategis 6 :  Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM 

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 :  Ikut mendukung Peningkatan pengelolaan manajerial 

lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Mendukung Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung, 

b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance, 

c. Melaksanakan reorganisasi dan mengarah pada good court gevornance dan 

pengembangan budaya organisasi yang efektif. 

 



 
 

BAB IV 
 

TARGET KINERJA 2015-2019 
 

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

Raya  memiliki 3 program, meliputi : 

a)  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis dalam hal meningkatnya penyelesaian perkara, 

meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim, meningkatnya efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

b)  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat 

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal meningkatnya Pelayanan Prima dalam 

Penyelesaian Perkara. 

c)  Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran 

strategis dalam hal meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces 

to justice). 

 

Tabel 2 

Target Kinerja 5 (lima) Tahun 
No. Sasaran 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase 
produktifitas 
memutus 
perkara 

- - 100% 100% 100% 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

- - 100% 100% 100% 

c. Persentase sisa 
perkara 
tahun lalu 
yang 
diselesaikan 
tahun ini 

- - 100% 100% 100% 

d. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 

- - 40% 40% 50% 



upaya hukum 

e. Persentase 
perkara 
pidana 
melalui Sistem 
Peradilan 
Pidana Anak 

- - 10% 10% 15% 

2. 
 
 

 

Meningkatnya 
penyederhanaan 
proses 
penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi informasi 

a. Persentase 
keberhasilan 
penyelesaian 
perkara 
melalui mediasi 

- - 10% 10% 15% 

b. Persentase 
percepatan 
penyelesaian 
perkara 
melalui 
pengaturan 
delegasi/pembe
ritahuan 

- - 10% 10% 15% 

3. Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

a. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
pembebasan 
biaya/prodeo 

- - 10% 10% 15% 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui sidang  
keliling (zitting 
plaats) 

- - 10% 10% 15% 

c. Persentase 
perkara yang 
terlayani 
melalui 
posyankum 

- - 20% 20% 25% 

4. Terwujudnya 
sistem manajemen 
informasi yang 
terintegrasi dan 
menunjang sistem 
peradilan yang 
sederhana, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Integrasi 
informasi 
perkara 
secara 
elektronik 

- - 100% 100% 100% 

b. Transparansi 
kinerja 
peradilan dan 
manajerial 
secara efektif 
dan efisien 
(penguatan 
regulasi) 

- - 100% 100% 100% 

5. Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan 
kinerja aparat 

a. Persentase 
pengaduan 
yang 
ditindaklanjuti 

- - 100% 100% 100% 



peradilan 
secara optimal 
baik internal 
maupun 
eksternal 

b. Persentase 
temuan yang 
ditindaklanjuti. 

- - 100% 100% 100% 

c. Persentse 
pemanfaatan 
databased 
untuk 
pemeriksaan 
baik oleh 
Badan 
Pengawasan 
maupun 
Badan 
Pemeriksa 
Keuangan 
(BPK) 

- - 80% 80% 85% 

d. Persentase 
penurunan 
pelanggaran 
kode etik oleh 
aparat 
peradilan 

- - 50% 50% 60% 

6. Terwujudnya 
transparansi 
pengelolaan 
SDM lembaga 
peradilan 
berdasarkan 
parameter 
obyektif 

a. Persentase 
jabatan yang 
sudah 
memenuhi 
standar 
kompetensi 
sesuai dengan 
parameter 
obyektif 

- - 85% 85% 90% 

b. Persentase 
hakim yang 
telah 
memiliki 
sertifikasi 
spesialisasi 
keahlian 

- - 85% 85% 90% 

c. Persentase 
pegawai yang 
telah 
mendapatkan 
pengembanga
n kompetensi 

- - 45% 45% 50% 

d. Persentase 
SDM yang 
promosi dan 
mutasi 
berdasarkan 
pedoman 
parameter 
obyektif 

- - 85% 85% 90% 

7. Meningkatnya 
pengelolaan 
manajerial 
lembaga peradilan 

a. Persentase 
terpenuhinya 
kebutuhan 
standar sarana 

- - 50% 50% 60% 



secara akuntabel, 
efektif dan efisien 

dan prasarana 
yang 
mendukung 
peningkatan 
pelayanan 
prima 

b. Persentase 
peningkatan 
produktifitas 
kinerja SDM 
(SKP 
dan Penilaian 
Prestasi Kerja) 

- - 85% 85% 90% 

c. Ikut 
mendukung 
terpenuhinya 
Opini Wajar 
Tanpa 
Pengecualian 
(WTP) 

- - 100% 100% 100% 

d. Persentase hasil 
monev dan 
hasil review 
yang dijadikan 
feedback 
untuk analisa 
kebijakan 

- - 75% 75% 80% 

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

- - 85% 85% 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
 

PENUTUP 
 

encana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palangka Raya 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 dan telah direviu sejalan dengan 

perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organsasi Dan Tata Laksana 

Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah 

Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencapai visi dan misinya.  

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat direviu kembali 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 Reviu ke-II Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri 

Palangka Raya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian 

arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019. 
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