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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Kondisi Umum 

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

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

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang  dan 

kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan 

Ambon Klas I A. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian 

diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan 

anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, 

ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan 

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A baik lingkungan internal 

maupun external sebagai variabel strategis. 

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A merupakan 

lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan 

Ambon Klas I A sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas 

dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang 

masuk di tingkat pertama. 

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi 

dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Indonesia. 

Untuk mencapai pelayanan publik yang prima, oleh Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat program 

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu 

ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang 

Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan Ambon Klas IA telah melaksanakan Akreditasi 

Penjaminan Mutu melalui audit oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 

 



15 Agustus 2018, dengan hasil observasi sebanyak 9 temuan, dan ketidaksesuaian 

sebanyak 12 temuan. Dari hasil audit yang dilakukan ini, Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A terakreditasi "A". Penyerahan 

sertipikat akreditasi ini dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 10 September 

2018. 

Namun penilaian terhadap akreditasi ini tidak berhenti sampai disini, akan 

tetapi akan dilanjutkan dengan penilaian kembali 1 tahun untuk assesment 

surveilance berikutnya selama 3 tahun terhitung tanggal 3 September 2018 sampai 

dengan tanggal 3 September 2021.  Pencapaian nilai akreditasi ini tidak lepas dari 

pengawasan dan asessment yang terus menerus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi 

Ambon melalui Hakim Tinggi Pengawas.  

Untuk mencapai Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan   

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A berupaya untuk melakukan 

perbaikan dan pembenahan terutama pada bidang pelayanan publik. Diantaranya 

dengan pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) 

dan penerapan e-court. Perbaikan  sarana dan prasarana juga menjadi perhatian 

dalam mencapai pelayanan yang prima. diantaranya dengan menyediakan Ruang 

Tamu Terbuka, Ruang Ramah Anak, Ruang Laktasi, Ruang Tunggu Saksi Korban, 

Ruang Difabel dan Jalur Khusus Difabel, Ruang Kesehatan, Ruang Tunggu Sidang yang 

dilengkapi dengan air minum dan free charger serta Area tempat berkumpul apabila 

terjadi bencana. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas IA juga telah 

menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebanyak 4 unit yang ditempatkan di 

setiap lantai kantor. Juga telah dilakukan survei kepuasan masyarakat sebagai salah 

satu penilaian akreditasi, yang untuk tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 3 

Desember sampai dengan 31 Desember 2019 menggunakan aplikasi e-survey, 

dengan nilai sebesar 93,95.  Selain itu juga telah dilaksanakan Survei Indeks Persepsi 

Korupsi dengan hasil sebesar 3,23. 

Selain untuk mencapai Akreditasi, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas IA juga berusaha untuk melaksanakan pembangunan Zona 

Integritas melalui Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Salah satu inovasi yang dihadirkan dalam 

pembangunan Zona Integritas adalah aplikasi Sistem Informasi Asisten Pengadilan 

(SIAP) yaitu sebuah aplikasi berbasis WhatsApp yang memuat semua informasi 

tentang Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas IA, baik informasi 
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perkara maupun informasi organisasi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan 

Ambon Klas IA. 

Dalam pembangunan Zona Intergritas ini, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas IA telah dinilai oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 

melalui pelaksanaan Survei Responden pada tanggal 28 Agustus 2019 yang 

dilanjutkan dengan penilaian oleh Tim Evaluator Kemenpan RI paad 20 Nopember 

2019. 

1.2 Potensi  dan Permasalahan 

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A 

mencakup :  

1. Pimpinan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A 

merupakan unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan 

pemerintah daerah di Kota Ambon 

2. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A  selaku Pengadilan Tingkat 

Pertama 

B. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan 

Ambon Klas I A dirinci dalam beberapa aspek : 

1. Aspek  Proses Peradilan 

 Penanganan perkara korupsi yang sering membutuhkan waktu yang 

sangat lama karena kondisi geografis  

 Kepatuhan para pihak dalam mentaati jadwal sidang dan agenda sidang 

dalam sidang perkara perdata gugatan. 

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A belum 

mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai 

kebutuhan Pengadilan 

 Rekrutmen PNS yang diterima oleh Mahkamah Agung belum sesuai 

dengan kebutuhan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan 

Ambon Klas I A, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. 
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 Sebagian besar sumber daya aparatur peradilan pada Pengadilan 

Negeri/PHI/ Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A masih terpaku pada 

pola lama dan belum siap untuk menghadapi perubahan ke arah 

teknologi informasi yang lebih modern. 

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan  

 Pengaduan masyarakat yang masuk sering tidak melalui Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A, sehingga sulit untuk 

melakukan pengawasan dan pembinaan lebih dini 

4. Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan 

Ambon Klas I A dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana 

yang diajukan, mengakibatkan kurangnya sarana dan prasarana yang 

dapat mendukung tercapainya kinerja yang maksimal. 

C. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A untuk melakukan 

perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

1.  Aspek  Proses Peradilan  

 Adanya aplikasi SIPP dan website Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas I A yang memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang perkara dan alur proses berperkara 

 Diterapkannya PTSP pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan 

Ambon Klas I A  yang memberikan pelayanan yang lebih baik bagi 

masyarakat pencari keadilan. 

2.  Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam 

peningkatan kinerja 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan baik 

internal maupun oleh Pengadilan Tinggi  Ambon maupun Mahkamah 

Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
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3.  Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik 

internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas I A oleh Pengadilan Tinggi Ambon. 

 Adanya kegiatan pembinaan dengan selalu menyampaikan Maklumat 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01/Maklumat/ 

KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017. 

4.  Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A berupa laptop untuk 

hakim serta internet dan website Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas I A. 

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas I A yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara 

terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang 

diharapkan. 

1.  Aspek  Proses Peradilan 

 Penanganan perkara perdata dan Tipikor yang memakan waktu lama 

2.  Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Personil di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A 

belum sepenuhnya memahami visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/ 

Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A serta SOP masing-masing dan masih 

terpaku dengan pola-pola lama yang selama ini dipraktekan. 

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 

 Belum adanya sistem reward & punishment yang langsung dipraktekan 

untuk mengontrol kinerja aparat peradilan 

5. Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana 

tidak sesuai dengan kebutuhan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas I A 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan 

Ambon Klas I A 2015-2019 mengacu kepada Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 

2010-2035 Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Renstra MA yang pada 

hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana 

dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui 

pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan 

terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan 

termasuk pembinaan sikap dan prilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan 

pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efesiensi dan produktifitas dalam 

mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi ”Badan Peradilan yang Agung”. 

Renstra Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A 2015 - 

2019 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas I A yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil 

yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri/PHI/ 

Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A berserta strategi yang akan dilakukan untuk 

mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.  

 

2.1. Visi dan Misi 

Mengacu kepada Visi MA yang telah dirumuskan oleh Pimpinan MA pada 

tanggal 10 September 2009, Visi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon 

Klas I A adalah :  

” TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN 

PENGADILAN NEGERI/PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR/ 

PERIKANAN AMBON KLS 1 A”. 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A menetapkan misi yang akan 

dilakukan secara konsisten, yaitu : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/ 

Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 



3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan 

Industrial/ Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri/Perselisihan 

Hubungan Industrial/ Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA. 

 

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas I A seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan 

misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional 

berupa perumusan tujuan strategis organisasi.  

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahun. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A berusaha 

mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi 

dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan 

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan 

strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan 

Ambon Klas I A untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat 

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan 

tersebut sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 

2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

3. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

Dengan indikator tujuan sebagai berikut : 

No Tujuan Indikator Kinerja Target 

1. Terwujudnya pelayanan prima 

bagi masyarakat pencari keadilan 

Persentase kepuasan para 

pencari keadilan terhadap 

layanan peradilan 

90 % 

2. Terwujudnya peningkatan akses 

peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui sidang 

keliling/zitting plaats 

80 % 

Persentase perkara yang 

terlayani melalui Posbakum 

90 % 

Persentase identitas hukum 

yang terpenuhi 

70 % 

7 



3. Terwujudnya kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem 

peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan 

dan akuntabel 

Persentase para pihak yang 

percaya terhadap sistem 

peradilan 

90 % 

 

Selanjutnya rencana strategis disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja 

Utama Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A berikut ini  

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target (%) 

1 Terwujudnya proses peradilan 

yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

100 

Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

96 

Persentase penurunan sisa 
perkara 

90 

Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum 

82 

Persentase perkara pidana 
anak yang diselesaikan 
dengan diversi 

50 

Index responden pencari 
keadilan yang puas dengan 
layanan peradilan 

90 

2 Peningkatan efektivitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

Persentase isi putusan yang 

diterima oleh para pihak 

tepat waktu 

90 

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

10 

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

90 

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

100 

3 Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar gedung 
pengadilan 

80 

Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

100 

4 Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

75 

 

Untuk mewujudkan visi terwujudnya Peradilan Yang Agung di lingkungan 

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A maka Pengadilan 
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Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A menetapkan 6 sasaran strategis 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan 

6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1.  Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung R.I 

Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia 

Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :  

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

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.  

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.  

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  

5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan 

Peradilan.  

6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.  

7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya 

Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.  

8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.  

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.  

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara 

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan 

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

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam 

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

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

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



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

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 

(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding.  

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi 

kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta 

merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan 

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung 

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

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia 

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

paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali 

terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh 

undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang 

terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama 

dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 

tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian 

perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan 

sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam 

waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam 

rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan 

Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan 

perkara.  

Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk 

penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat 

diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum 

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum 

terlaksananya small claim court.  
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Sasaran Strategis 3 : 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 : 

(1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,  

(2) Sidang keliling/zitting plaats dan  

(3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.  

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :  

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan 

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

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam 

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

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran 

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

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

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 

(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam 

mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian 

hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara 

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah 

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

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia 

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

paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali 

terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh 

undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang 

terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama 

dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 

tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 
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Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian 

perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan 

sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam 

waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.  

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat 

terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu 

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

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

terlaksananya small claim court.  

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis 

di lingkungan Peradilan.  

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk 

Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat 

Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen  

SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan 

ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program 

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

standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana 

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

untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.  

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, 

permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 

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

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

tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu 

diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh 

keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, 

integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi 

penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan 
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yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum 

berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada 

kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum 

produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. 

Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam 

penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan 

dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.  

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan 

pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung  

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang 

terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

(1) Transparansi kinerja  secara efektif dan efisien;  

(2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan  

(3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.  

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat 

peradilan secara optimal  

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur 

peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

(1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;  

(2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;  

(3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan 

(4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan.  

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan 

dan Aset.  

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas 

SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

(1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;  

(2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.  
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3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan 

Ambon Klas I A 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A menetapkan 

arah dan kebijakan dan strategi  sebagai berikut : 

1. Peningkatan kinerja.   

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem 

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat 

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat 

mempengaruhi tinggi  rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan 

yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja 

bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi 

peningkatan kinerja : 

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi 

sesuai dengan kompetensi  

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin 

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa 

keadilan masyarakat. 

 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya 

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi 

informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan 

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas 

hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.  

 Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan  

 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan 

publik 
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3.3.  Kerangka Regulasi 

Perlunya dimasukkannya kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 

2015- 2019 adalah untuk :  

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pelayanan,  

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas 

pelayanan,  

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan 

regulasi. 

Kerangka Regulasi  

Isu Strategis Arah 

Kebijakan 

2015 - 2019 

Arah Kerangka 

Regulasi 

Kebutuhan 

Regulasi 

Penanggung 

jawab 

Bagian terkait 

Peningkatan 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap sistem 

peradilan 

melalui proses 

peradilan yang 

pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

- Penyelesaian 

sisa perkara 

- Penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

- Penerimaan 

masyarakat 

terhadap 

putusan 

pengadilan  

- Tingkat 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

layanan 

peradilan 

- Implementasi 

SK KMA tentang 

percepatan 

penyelesaian 

perkara 

- Pembuatan SK 

KPN tentang   

Majelis Hakim 

- Pembuatan SK 

KPN tentang 

pembentukan 

Tim Minutasi 

Perkara 

-Pembuatan SK 

KPN tentang 

Pembentukan 

Struktur 

Pelaksana 

Pelayanan 

Informasi 

- Sosialisasi SOP 

teknis peradilan 

 

Kepaniteraan 

PN Ambon 

Kesekretariatan 

PN Ambon 

Peningkatan 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

- Penyelesaian 

perkara melalui 

pembebasan 

biaya perkara/ 

prodeo 

- Penyelesaian 

perkara melalui 

sidang keliling/ 

zittingplaats 

- Pelayanan 

Posbakum 

 

- Pelayanan 

hukum yang 

berkeadilan 

- Evaluasi 

layanan Pos 

Bakum 

- Pelaksanaan 

sidang keliling 

- Pelaksanaan 

sidang 

zittingplaats  

Kepaniteraan 

PN Ambon 

Kesekretariatan 

PN Ambon 

Peningkatan 

pelayanan 

prima bagi 

masyarakat 

pencari keadilan 

kepuasan para 

pencari keadilan 

terhadap 

layanan 

peradilan 

 - Pembuatan SK 

KPN tentang 

Pembentukan 

Struktur 

Pelaksana 

Pelayanan 

Kepaniteraan 

PN Ambon 

Kesekretariatan 

PN Ambon 
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Informasi 

- Penyediaan 

sarana 

prasarana 

pendukung 

pelayanan bagi 

masyarakat 

 

3.4.  Kerangka Kelembagaan 

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon merupakan Pengadilan 

Negeri Klas IA  yang dalam  melaksanan  tugas  dan fungsinya haruslah didukung 

oleh struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Ambon 

dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Ambon dengan dibantu oleh 

Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.  

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri 

Klas IA telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan 

Peradilan.  

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang 

mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Kelas I A 

antara lain : 

Pasal  44 

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara 

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab 

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A. 

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dipimpin oleh Panitera. 

Pasal 45 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan 

surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

Pasal 46 

Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 45, 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan  koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan pelaksanaan tugas 

dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 
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b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; 

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana; 

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus; 

e. pelaksananaan     pengelolaan     administrasi     perkara, penyajian data perkara, 

dan transparansi perkara; 

f. pelaksanaan   administrasi   keuangan   dalam   program teknis  dan keuangan    

perkara    yang    ditetapkan berdasarkan peraturan     dan     perundang-

undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 

g. pelaksanaan mediasi; 

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 

i. pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   Ketua Pengadilan Negeri. 

Pasal 47 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A, terdiri atas: 

a. Panitera Muda Perdata; 

b. Panitera Muda Pidana; 

c. Panitera Muda Khusus; dan  

d. Panitera Muda Hukum. 

Pasal  48 

Panitera   Muda   Perdata   mempunyai   tugas   melaksanakan administrasi perkara 

di bidang perdata. 

Pasal 49 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 48, Panitera 

Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan berkas perkara 

perdata; 

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; 

c. pelaksanaan   distribusi   perkara   yang   telah   diregister untuk diteruskan    

kepada    Ketua    Majelis    Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan  Majelis 

Hakim dari Ketua Pengadilan; 

d. pelaksanaan  penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 
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f. pelaksanaan    penyampaian    pemberitahuan    putusan tingkat banding, kasasi 

dan peninjauan kembali kepada para pihak; 

g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan   

banding,   kasasi   dan   peninjauan kembali; 

h. pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pemberitahuan  isi putusan upaya    

hukum    kepada    para    pihak    dan menyampaikan relas  penyerahan  isi  

putusan  kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

k. pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

l. pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah berkekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Pasal 50 

Panitera   Muda   Pidana   mempunyai   tugas   melaksanakan administrasi perkara 

di bidang pidana. 

Pasal 51 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 50, Panitera 

Muda Pidana menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan berkas perkara pidana; 

b. pelaksanaan registrasi perkara pidana; 

c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada 

termohon; 

d. pelaksanaan   distribusi   perkara   yang   telah   diregister untuk diteruskan    

kepada    Ketua    Majelis    Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan  Majelis 

Hakim dari Ketua Pengadilan; 

e. pelaksanaan  penghitungan,  penyiapan  dan  pengiriman penetapan penahanan,  

perpanjangan  penahanan  dan penangguhan penahanan; 

f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari 

penyidik; 

g. pelaksanaan  penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah diputus dan 
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diminutasi; 

h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

i. pelaksanaan    penyampaian    pemberitahuan    putusan tingkat banding, kasasi 

dan peninjauan kembali kepada para pihak; 

j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan   

banding,   kasasi   dan   peninjauan kembali; 

k. pelaksanaan  pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum    

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

l. pelaksanaan  pemberitahuan  isi  putusan  upaya  hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa; 

m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

n. pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

o. pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah berkekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Pasal 52 

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta 

perkara khusus lainnya yang diperlukan. 

Pasal 53 

(1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang 

dapat diangkat paling banyak 5 orang. 

(2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Pasal 54 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 52, Panitera 

Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan berkas perkara khusus; 
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b. pelaksanaan registrasi perkara khusus; 

c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan 

kepada termohon; 

d. pelaksanaan   distribusi   perkara   yang   telah   diregister untuk  diteruskan  

kepada    Ketua    Majelis    Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan  Majelis 

Hakim dari Ketua Pengadilan; 

e. pelaksanaan  penghitungan,  penyiapan  dan  pengiriman penetapan penahanan,  

perpanjangan  penahanan  dan penangguhan penahanan; 

f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari 

penyidik; 

g. pelaksanaan  penyiapan  penunjukkan  hakim  pengawas dalam perkara 

kepailitan; 

h. pelaksanaan  penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 

j. pelaksanaan    penyampaian    pemberitahuan    putusan tingkat banding, kasasi 

dan peninjauan kembali kepada para pihak; 

k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan   

banding,   kasasi   dan   peninjauan kembali; 

l. pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pemberitahuan  isi putusan upaya    

hukum    kepada    para    pihak    dan menyampaikan relas  penyerahan  isi  

putusan  kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

m. pelaksanaan  pemberitahuan  isi  putusan  upaya  hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa; 

n. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

o. pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

p. pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah berkekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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Pasal 55 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan. 

Pasal 56 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 55, Panitera 

Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan  pengumpulan,  pengelolaan  dan  penyajian data perkara; 

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

c. pelaksanaan   penyusunan   dan   pengiriman   pelaporan perkara; 

d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

e. pelaksanaan  kerja  sama  dengan  Arsip  Daerah  untuk penitipan berkas 

perkara, 

f. pelaksanaan   penyiapan,   pengelolaan   dan   penyajian bahan-bahan  yang  

berkaitan  dengan  transparansi perkara. 

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI/PHI/ 

TIPIKOR/PERIKANAN AMBON KLAS IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANITERA 

PANITERA 

MUDA 

PERDATA 

PANITERA 

MUDA 

PIDANA 

PANITERA 

MUDA 

KHUSUS 

PHI 

PANITERA 

MUDA 

KHUSUS 

TIPIKOR 

PANITERA 

MUDA 

KHUSUS 

PERIKANAN 

PANITERA 

MUDA 

HUKUM 

Kelompok Jabatan Fungsional : 

1. PANITERA PENGGANTI 

2. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI 

3. PRANATA PENGADILAN 
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Adapun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 yang juga telah mengatur tentang organisasi dan tata kerja kesekretariatan 

Pengadilan Negeri Kelas IA antara lain : 

Pasal  272 

(1) Kesekretariatan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  adalah aparatur  tata  usaha  

negara  yang  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A. 

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris. 

Pasal 273 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya 

manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A. 

Pasal 274 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 273, 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan   bahan   pelaksanaan   urusan   perencanaan program dan anggaran; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. pelaksanaan urusan keuangan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. pelaksanaan    pengelolaan    teknologi    informasi    dan statistik; 

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,   

keamanan,   keprotokolan,   hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan 

g. penyiapan  bahan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan  dokumentasi  

serta pelaporan   di   lingkungan  Kesekretariatan  Pengadilan  Negeri  Kelas I A. 

Pasal 275 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A, terdiri atas: 

a. Subbagian    Perencanaan,    Teknologi    Informasi,    dan Pelaporan; 

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan 

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 

Pasal 276 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,   pengelolaan 
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teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan. 

Pasal 277 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai  tugas  

melaksanakan  penyiapan  bahan pelaksanaan  urusan  kepegawaian,  penataan  

organisasi  dan tata laksana. 

Pasal 278 

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan  penyiapan  

pelaksanaan  urusan  surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 

Dari  ketentuan  tersebut  diatas  dapat  dipahami  bahwa  tugas  pokok  dan  

fungsi sekretariat Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas IA pada 

pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya 

arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon 

Klas IA tahun 2015-2019. 

BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN 

NEGERI/PHI/TIPIKOR/PERIKANAN AMBON KLAS I A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan 

Kesekretariatan Peradilan dapat dipahami bahwa Pengadilan 

 

SEKRETARIS 

SUBBAGIAN PERENCANAAN, 
TEKNOLOGI  INFORMASI, 

DAN PELAPORAN 
 

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, 
ORGANISASI, DAN TATA 

LAKSANA 

 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN KEUANGAN 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL : 
1. FUNGSIONAL ARSIPARIS 
2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 
3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 
4. FUNGSIONAL BENDAHARA 
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Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun 

dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat kerangka 

kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas IA dalam mewujudkan visi dan misi serta 

sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas 

IA. 

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial 

dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang 

dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Klas IA yang ditetapkan 

Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal 

dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan 

pemerintah khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang 

ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam 

berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah 

RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai 

aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara 

di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. 

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas IA dalam  

menentukan  arah  sasaran  dan  tujuan  strategis tahun 2015-2019 sudah barang 

tentu tidak akan terlepas dari arah sasaran dan tujuan strategis yang ditetapkan 

Mahkamah Agung dan juga tidak terlepas dari amanat pemerintah yang tertuang 

dalam RPJMN ke III tahun 2015-2019 di bidang hukum, dalam mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah 

ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun 

masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait 

dengan peningkatan  sumber daya  manusia dan  sarana  pendukung dibidang  

teknologi  informasi.  

Dalam   peningkatan sumber daya manusia aparatur  tenaga  teknis  harus 

secara   berkala   dilakukan pendidikan  dan  latihan  yang  terkait  hukum  formil  dan  
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materil  serta  sertifikasi dibidang tindak pidana korupsi, recovery asset, mediator, 

peradilan anak sehingga terwujud aparatur tenaga teknis peradilan yang 

professional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, 

kinerja aparatur Pengadilan Negeri Ambon dalam melaksanakan tugasnya tidak akan 

lepas dari dukungan sarana teknologi informasi. Untuk itu perlu dilakukan 

pendidikan dan latihan dalam   bidang   optimalisasi   teknologi   informasi  secara 

berkala karena dengan dukungan aparatur yang menguasai bidang teknologi 

informasi maka diharapkan Pengadilan Negeri Ambon menjadi efektif, efisien dan 

tranparan sehingga akses pelayanan masyarakat pencari menjadi semakin baik dan 

akuntabel. 

Sekretariat Pengadilan Negeri Ambon memegang peran sangat vital dalam 

mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Ambon, kinerja 

aparatur di bidang teknis dan administrasi yustisial tidak akan dapat berjalan dengan 

lancar tanpa ada dukungan secara berkelanjutan dari Sekretariat Pengadilan Negeri 

Ambon, dukungan  dimaksud  tidak  hanya  terkait  dengan  penetapan  struktur  

organisasi namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparatur Peradilan 

baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang hukum melalui kajian-

kajian naskah hukum, penyiapan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan 

keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan 

kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan. 

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sekretariat Pengadilan Negeri Ambon 

adalah mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Ambon 

di bidang pelayanan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana agar dukungan 

tersebut dapat berjalan secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat 

pencari keadilan secara prima dan sewajarnya. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

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

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A memiliki 3 program yang akan 

dilaksanakan oleh  6 Kepaniteraan dan 3 sub bagian Kesekretariatan yang ada yaitu : 

1.  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

 Program ini dilaksanakan oleh 6 Kepaniteraan yaitu, Kepaniteraan Perdata, 

Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Khusus Perselisihan Hubungan Industrial, 

Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Kepaniteraan Khusus Perikanan dan 

Kepaniteraan Hukum, dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut : 

Sasaran Program Indikator 
Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Terselesaikannya 

penyelesaian perkara yang 

sederhana, tepat waktu, 

transparan dan akuntabel 

di lingkungan peradilan 

umum 

Terselenggaranya 

penyelesaian administrasi 

perkara yang sederhana, 

tepat waktu, transparan dan 

akuntabel  

800 

perkara 

800 

perkara 

800 

perkara 

800 

perkara 

800 

perkara 

Terselenggaranya 

pelaksanaan pelayanan 

peradilan umum 

2304 

jam 

layanan 

2304 

jam 

layanan 

2304 

jam 

layanan 

2304 

jam 

layanan 

2304 

jam 

layanan 

Terselenggaranya 

pembinaan tenaga teknis 

peradilan umum 

60 

orang 

60 

orang 

60 

orang 

60 

orang 

60 

orang 

Terselenggaranya tata 

laksana perkara kasasi, PK 

dan grasi 

80 

orang 

80 

orang 

80 

orang 

80 

orang 

80 

orang 

 

2.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

Program ini dilaksanakan oleh kesekretariatan melalui Subbagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata 

Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan, dengan sasaran program dan 

indikator program sebagai berikut : 

 

 

 



Sasaran 

Program 
Indikator 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tercapainya 

dukungan 

manajemen 

untuk 

layanan 

prima 

peradilan 

Meningkatnya 

pengelolaan 

pelayanan sistem 

informasi 

terintegrasi 

16 sistem 

informasi 

16 sistem 

informasi 

16 sistem 

informasi 

16 sistem 

informasi 

16 sistem 

informasi 

Meningkatnya 

pengelolaan 

administrasi 

kepegawaian dan 

pengembangan 

SDM berdasarkan 

parameter 

obyektif 

108 orang 108 orang 108 orang 108 orang 108 orang 

Meningkatnya 

pengelolaan dan 

pelaporan 

keuangan yang 

transparan dan 

akuntabel di 

lingkungan 

Mahkamah Agung 

RI dan badan 

peradilan yang 

berada di 

bawahnya 

12  laporan 

keuangan 

12  laporan 
keuangan 

12  laporan 
keuangan 

12  laporan 
keuangan 

12  laporan 
keuangan 

Meningkatnya 

kualitas 

manajemen 

rencana program 

dan anggaran 

serta organisasi 

secara 

transparan, 

efektif dan efisien 

1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen  

Meningkatnya 
pengelolaan 
sarana dan 
prasarana 
menunjang 
pelayanan 
peradilan  

12 laporan  12 laporan  12 laporan  12 laporan  12 laporan  

Terselenggaranya 
pelayanan 
pimpinan 

12 bulan  12 bulan  12 bulan  12 bulan  12 bulan  

Meningkatnya 
pengelolaan 
kemanan, urusan 
tata usaha, rumah 
tangga dan bina 
sikap mental SDM 
Mahkamah Agung 

12 bulan  12 bulan  12 bulan  12 bulan  12 bulan  
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3.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Program ini dilaksanakan oleh kesekretariatan melalui Subbagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Tata 

Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan, dengan sasaran program dan 

indikator program sebagai berikut : 

Sasaran Program Indikator 
Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pemenuhan 

kebutuhan sarana 

dan prasarana 

dalam mendukung 

pelayanan peradilan 

Sarana prasarana pendukung 

Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) 

5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 

Sarana Prasarana pendukung 

Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

(SPPT) 

5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 

Peralatan fasilitas kantor 

pendukung Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) dan mediasi 

220 

paket 

220 

pket 

220 

paket 

229 

paket 

230 

paket 

Gedung/bangunan pendukung 

SPPA, mediasi dan disabilitas 

40.190 

m2 

40.190 

m2 

40.190 

m2 

40.190 

m2 

40.190 

m2 

Meningkatnya pengelolaan sarana 
dan prasarana menunjang 
pelayanan peradilan  

8 
layanan  

8 
layanan  

8 
layanan  

8 
layanan  

8 
layana

n  

Terselenggaranya pelayanan 
pimpinan 

12 
bulan  

12 
bulan  

12 
bulan  

12 
bulan  

12 
bulan  

Meningkatnya pengelolaan 
keamanan, urusan tata usaha, 
rumah tangga dan bina sikap 
mental SDM Mahkamah Agung 

12 
bulan  

12 
bulan  

12 
bulan  

12 
bulan  

12 
bulan  

 

Untuk alokasi anggaran  per  kegiatan  lebih  detilnya  ada  pada  matrik  

kinerja pendanaan terlampir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A 

tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai 

dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun 

yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta 

permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan 

strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin 

dihasilkan dan out come yang diharapkan.  

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A 

harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu melalui reviu Renstra itu sendiri 

dengan memperhatikan kebutuhan serta program kerja dan indikator kinerja yang 

ditetapkan. 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.  

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Klas I A memiliki pedoman yang dapat 

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

tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ 

Perikanan Ambon Klas I A dapat terwujud dengan baik.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIKS  RENCANA  STRATEGIS  2015 - 2019 

 
Visi :  Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/ Tipikor / 

Perikanan Ambon Kls 1 A 

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/ Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA. 

 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA. 

 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/ Tipikor/Perikanan Ambon 

Kelas IA. 

 

No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategi 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program 

Kegiatan 

  

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

1 Terwujudnya 

pelayanan 

prima bagi 

masyarakat 

pencari 

keadilan 

Persentase 

kepuasan para 

pencari keadilan 

terhadap layanan 

peradilan 

90 % Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum  

Terselenggaranya 

penyelesaian 

administrasi 

perkara yang 

sederhana, tepat 

waktu, transparan 

dan akuntabel 

 

6000 

perkara 

368.477.000 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

90% 90% 96 % 96 % 96 % 

Persentase 

penurunan sisa 

perkara 

90% 90% 90 % 90 % 80 % 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum 

80% 80%x 80 % 80 % 80 % 

Persentase perkara 

pidana anak yang 

diselesaikan 

dengan diversi 

30% 30% 30 % 30 % 30 % 

Index responden 

pencari keadilan 

yang puas dengan 

layanan peradilan 

90% 

 

90% 90 % 90 % 90 % 

Persentase isi 

putusan yang 

90% 90% 90 % 90 % 90 % 



diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

15% 15% 15% 15% 15% 

Persentase berkas 

perkara yang 

diajukan banding, 

kasasi dan PK 

secara lengkap dan 

tepat waktu  

90% 90% 90% 90% 90% 

Persentase putusan 

perkara yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang 

dapat diakses 

secara online 

dalam waktu 1 hari 

setelah diputus 

50% 50% 100

% 

100

% 

100

% 

2 Terwujudnya 

peningkatan 

akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasan 

biaya/prodeo 

70 % Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

di luar gedung 

pengadilan 

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

3 Terwujudnya 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap 

sistem 

peradilan 

melalui proses 

peradilan yang 

pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase para 

pihak yang 

percaya terhadap 

sistem peradilan 

90 % Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata 

yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

80% 80% 80% 80% 80% 

 
 

Lampiran 1 

 

 

 



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2015 - 2019 

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR/PERIKANAN AMBON KLAS I A 

 

Kode Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan 

Target Indikasi Pendanaan 
Prioritas 

(N, B, K/L, -
0-) 

Tematik 
(KPS, 

AP, ARG, KSST, 
MP3EI, MP3KI, 

MDG's, MPI) 

Rencana 
2015 

Prakiraan Maju 

Rencana 2015 

Prakiraan Maju 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

005. 
01.01 

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 

01  
Tercapainya dukungan 
manajemen untuk 
layanan prima 
peradilan  
 

       
13.453.822.000 
 

 
16.182.084.000 
 

 
15.914.991.000 
 

 
15.705.757.000 
 

 
15.994.057.000 
 

 
K/L 

 

   01 
Meningkatkan pengelolaan 
layanan sistem informasi 
terintegrasi 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

       

   02 
Meningkatkan pengelolaan 
administrasi kepegawaian 
dan pengembangan SDM 
berdasarkan parameter 
obyektif 

 
1.200 

 
1.200 

 
1.200 

 
1.200 

 
1.200 

       

   03 
Meningkatnya pengelolaan 
dan pelaporan keuangan yang 
transparan dan akuntabel di 
lingkungan Mahkamah Agung 
RI dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

       

   04 
Meningkatnya kualitas 
manajemen rencana program 
dan anggaran serta organisasi 
secara transparan, efektif dan 
efisien  

 
10 

 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

       

   05 
Meningkatnya pengelolaan 
sarana dan prasarana 
menunjang pelayanan 
peradilan  

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

       

   06 
Terselenggaranya pelayanan 
pimpinan 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

       

   07 
Meningkatnya pengelolaan 
keamanan, urusan tata usaha, 
rumah tangga dan bina sikap 
mental SDM Mahkamah 
Agung 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

       

 1066 
Pembinaan Administrasi 
dan Pengelolaan 
Keuangan Badan urusan 
Administrasi 

01 
Pengelolaan dan 
pelaporan keuangan 
yang transparan dan 
akuntabel 
 

       
13.412.322.000 
 

 
15.972.084.000 
 

 
15.635.541.000 
 

 
15.588.757.000 
 

 
15.994.057.000 
 

  

   001 
Satuan kerja yang 
mendapatkan pembinaan 
teknis pengelolaan keuangan 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

       

   002 
Laporan keuangan yang 
transparan dan akuntabel  

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

       

   003 
Pedoman pengelolaan 
keuangan negara 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

       

   004 
Laporan kegiatan Biro 
Keuangan 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

       

   005 
Penyelengaraan operasional 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

       



perkantoran dan non 
operasional satker daerah  

005. 
01.02 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur Mahkamah 
Agung 

01 
Pemenuhan Kebutuhan 
Sarana dan Prasarana 
dalam mendukung 
pelayanan peradilan 

       
41.500.000 

 

 
210.000.000 

 

 
279.450.000 

 

 
117.000.000 

 

 
52.000.000 

 

  

   01 
Sarana Prasarana Pendukung 
SistemInformasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) 

 
3.583 

 
3.583 

 
3.583 

 
3.583 

 
3.583 

       

   02 
Sarana Prasaran Pendukung 
Sistem Peradilan Pidana 
Terpadu (SPPT) 

 
293 

 
293 

 
293 

 
293 

 
293 

       

   03 
Peralatan Fasiloitas Kantor 
Pendukung Sistem Peradilan 
Pidana Anak (SPPA) dan 
Mediasi   

 
229 

 
229 

 
229 

 
229 

 
229 

       

   04 
Gedung/Bangunan 
Pendukung SPPA, Mediasi dan 
Disabillitas  

 
40.190 

 
40.190 

 
40.190 

 
40.190 

 
40.190 

       

 1071 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana di Lingkungan 
Mahkamah Agung 

01 
Pemenuhan Kebutuhan 
Sarana dan Prasarana 
dalam mendukung 
Pelayanan Peradilan 

       
41.500.000 

 

 
210.000.000 

 

 
279.450.000 

 

 
117.000.000 

 

 
52.000.000 

 

  

   001 
Pengadaan Tanah di 
Lingkungan Mahkamah Agung 

            

   002 
Pengadaan sertipikat aset 
tidak bergerak di Pengadilan 

            

   003 
Pengadaan Jaringan Instalasi 
Kantor Pengadilan 

            

   004 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung SIPP 

            

   005 
Pengadaan Sarana Prasarana 
Pendukung Pilot Project SPPT 

            

   006 
Pengadaan Buku Hukum di 
Lingkungan Mahkamah Agung 

            

   007 
Pengadaan Kendaraan 
Operasional Pengadilan 

            

   008 
Pengadaan Perangkat 
Pengolah Data dan 
Komunikasi Kesekretariatan 

            

   009 
Jumlah Pengadaan 
Peralatan/Fasilitas Kantor di 
Lingkungan Mahkamah Agung 

            

   010 
Pengadaan Gedung Kantor 
sesuai Prototype Pelayanan 
Publik 

            

005. 
03 

Program Peningkatan 
Manajemen Peradilan 
Umum 

01 
Terselesaikannya 
penyelesaian perkara 
yang sederhana, tepat 
waktu, transparan dan 
akuntabel di 
lingkungan peradilan 
umum  
 

      261.120.000 391.011.000 
 

387.617.000 
 

368.477.000 
 

305.460.000 
 

K/L  

   01 
Terselenggaranya 

124.091 
 

124.091 
 

124.091 
 

124.091 
 

124.091 
 

       



penyelesaian administrasi 
perkara yang sederhana, tepat 
waktu, transparan dan 
akuntabel 

   02 
Terselenggaranya 
pel;aksanaan pelayanan 
peradilan umum 

106.767 106.767 106.767 106.767 106.767        

   03 
Terselenggaranya pembinaan 
tenaga teknis peradilan umum 

2000 2000 2000 2000 2000        

   04 
Terselenggaranya Tata 
Laksana Perkara Kasasi, PK 
dan Grasi 

80 80 80 80 80        

J u m l a h 278.597 
 

278.597 
 

278.597 
 

278.597 
 

278.597 
 

27.210.264.000 
 

32.965.179.000 
 

32.497.049.000 
 

31.896.991.000 
 

32.397.574.000 
 

  

 

 

 


