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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Kondisi Umum 

Reformasi  Sistem  Peradilan   membawa  perubahan  yang  besar  bagi peran Pengadilan  

Negeri Rote Ndao Kelas II  dalam menjalankan  tugas dan fungsi pokoknya,  dibidang Administrasi, 

Organisasi,  Perencanaan, Keuangan dan Penyelesaian Perkara.  

Sebagai Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Negeri Rote Ndao merupakan salah satu 

badan peradilan yang berada di bawah Pengadilan Negara Tertinggi yaitu Mahkamah Agung RI. 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan bidang 

Yudikatif dalam penerapan putusan tingkat I (pertama) yang sesuai dengan hukum dan udang-

undang di seluruh wilayah Negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. 

Sejalan bergulirnya Sistem Pemerintahan RI menuju reformasi total disemua instansi 

pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut agenda kebijakan tentang reformasi khususnya di 

bidang Hukum, Peradilan dan birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada periode RPJM 

Nasional sebelumnya akan semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan. 

Lebih khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih di fokuskan pada 

Reformasi Birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara Birokrasi atau aparatur penegak 

Hukum serta transparansi. Peningkatan profesionalisme Aparatur Tenaga Peradilan dan kualitas 

pelayanan publik bertujuan untuk tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II menyusun rencana 

strategi (RENSTRA) tahun 2020 – 2024 berdasarkan rencana pembangunan Jangka Menegah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2020 – 2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. 

Pelaksanaan Kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem 

perencanaan yang baik dengan skala perioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem 

akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Perencanaan 

strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) 
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tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Rote 

Ndao Kelas II. Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Rencana 

strategis supaya berhasil dengan baik memerlukan dukungan baik dari segi anggaran, sumber 

daya manusia pelaksanaannya maupun dengan fasilitas pendukung sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan. Rencana strategis yang disusun ini diharapkan dapat mendukung Visi dan 

Misi dari Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) 

Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 menuju “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. 

Pembaruan di bidang manajemen perkara pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 

dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dan misi Pengadilan Negeri Rote Ndao 

Kelas II dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan 

meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di 

bidang manajemen perkara, Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan badan 

peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. 

Adapun Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II adalah sebagai berikut : 

1. Tugas 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 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 Rote Ndao Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di 

bawah Pengadilan Tinggi Kupang yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk 

di tingkat pertama. 

2. Fungsi 

 Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II. 
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 Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat 

struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi 

peradilan, maupun administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, ortala dan  perencanaan. 

 Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti 

di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan 

terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan. 

 Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi 

pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. 

 Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum dan 

perencanaan). 

 Fungsi lainnya, yakni dapat memberikan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan 

sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan. 

 
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN  

A. POTENSI (KEKUATAN DAN PELUANG) 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II  selaku unsur penegakan hukum di daerah memiliki 

peran ganda baik sebagai yudex factie untuk pengadilan tingkat pertama maupun pelaksanaan 

tugas-tugas administratif yang bersifat intern maupun ekstern pada Pengadilan  Negeri Rote 

Ndao Kelas II.  Dengan adanya beban tugas tersebut sudah tentu harus didukung oleh kekuatan 

sumber daya manusia dan sumber dana serta berbagai fasilitas lainnya yang memadai. 

Peluang untuk penguatan sumber daya manusia dan sumber dana merupakan suatu hal 

yang harus dipenuhi guna pencapaian perubahan sebagaimana  diamanatkan  dalam  visi  dan     

misi,   sehingga    dengan demikian  akan  menghasilkan  perubahan  yang  signifikan   sebagaimana 

tujuan yang ingin dicapai. 

Akumulasi dari  keterbatasan sumber daya manusia beserta problematik yang 

diperhadapkan  pada tuntutan perubahan serta ketersedian sarana teknologi yang makin 



 
                                                                  4                        Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 

                                                                                    Pengadilan Negeri Rote Ndao 
 

 

menguat, akan berdampak pada peningkatan  kinerja aparat  didalam  melaksanakan tugas  

pokok  dan  fungsi  sesuai  amanat perundang-undangan. 

Gambaran   kondisi umum sebagaimana terurai  diatas dan pada bagian lain tentang 

potensi dan permasalahan serta langkah-langkah kebijakan umum  dan  metode  penyelesaian 

tugas  kerja  menjadi   suatu  hal  yang menuntut kebijakan internal yang efektif dan efisien untuk 

mengatasinya. Potensi dan peluang yang ada dalam penyelenggaraan  tugas dan fungsi baik    

secara    kelembagaan    maupun    secara    personal    senantiasa diperhadapkan    pada    

berbagai    potensi    yang    dijabarkan     dengan menggunakan analisis SWOT (Strength / 

Kekuatan,  Weakness / Kelemahan, Opportuniteis / Peluang,   Threats / Tantangan) yang 

selanjutnya dari  analisa tersebut dalam  penjelasan selanjutnya diakumulasikan  kedalam potensi 

internal dan potensi ektemal,  yang uraiannya sebagai berikut : 

i.  Potensi Lingkungan Internal 
 

Dengan keterbatasan sumber daya manusia,  keterbatasan anggaran  dan  perangkat  

pendukung  memiliki  variabel  dan  besaran yang variatif  menjadi faktor  kekuatan untuk  

menunjang keberhasilan Rencana Strategis. 

Penerapan perencanaan keria dengan mengacu pada rencana strategis dan dibarengi 

dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan personil yang terarah serta terprogram 

dan dilaksanakan secara rutin,  terjadwal dengan baik, bahkan direspon secara positif oleh 

seluruh aparat maka dipastikan  perubahan menuju perbaikan sistem kerja akan 

memberikan hasil  yang positif. 

Dengan formasi personalia yang masih jauh dari standar formasi ideal untuk ukuran 

pengadilan tingkat  pertama,  dan adanya keterbatasan dalam sumber daya yang 

berkompeten tidak menjadi hambatan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada 

publik diselenggarakan dengan menggunakan beberapa metode dan berbagai regulasi,  

antara lain  : 
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1. Penyelenggaraan administrasi  menggunakan Standar Operasional Prosedur yang 

ditetapkan dalam buku I   sampai dengan IV, disertai penerapan perangkat peraturan 

lainnya yang diimbangi juga dengan kemampuan penyelenggaraan administrasi  

berbasis IT. 

2. Optimalisasi penggunaan perangkat yang tersedia yang didukung dengan sarana 

dan prasarana yang memadai. 

3. Adanya  komitmen  dari seluruh  aparatur  Pengadilan Negeri  Rote Ndao Kelas II  

untuk menyelesaikan  setiap tugas tepat waktu dan tepat sasaran. 

4. Tersedianya   ruang  pelayanan  inforrnasi  dan  pelayanan   Pengaduan kepada 

publik yang membutuhkan secara memadai. 

5. Penyaluran informasi  penyelesaian perkara melalui CTS/SIPP. 

6. Tersedianya Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

7. Tersedianya  Layanan  E-court  di  Pengadilan  Negeri  Rote  Ndao Kelas II. 

8. Percepatan penyelesaian setiap keluhan masyarakat dalam bentuk pelayanan 

prima dan responsif. lni merupakan potensi peningkatan kepercayaan masyarakat 

pada lembaga peradilan. 

9. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelesaian tugas dengan 

melakukan pertemuan periodik/berkala,  usulan mengikuti pendidikan dan pelatihan  

(bimbingan teknis). 

ii.  Potensi lingkungan Eksternal 

 
1.     Responsif institusi penegak hukum lainnya dalam percepatan penyelesaian perkara 

cukup baik. 

2.   Terbentuknya  wadah  bersama  DILKUMJAKPOL  tingkat   daerah akan 

memberikan kontribusi yang maksimal dalam penanganan setiap masalah 

berkaitan dengan upaya penegakkan hukum. 

3.    Dukungan   Pemerintah   Daerah      yang   cukup   baik   sehingga pelayanan 

kepada masyarakat pencari keadilan . 
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B. PERMASALAHAN  

a.    Permasalahan sangat variatif dari luasnya wilayah hukum, keterbatasan kendaraan 

operasional   guna    memperlancar   pelaksanaan   tugas penegakan hukum dan 

koordinasi, keterbatasan anggaran operasional dan kelemahan pada Sumber Daya 

Manusia. 

b.    Jumlah Hakim  dan Panitera Pengganti yang masih kurang atau tidak berimbang 

dengan volume perkara yang masuk dan harus diselesaikan dalam waktu 5 bulan. 

c. Masih  adanya  jabatan  struktural  dan  fungsional  yang  belum  terisi bahkan 

dirangkap oleh satu orang. 

d.  Aparatur Pengadilan belum  memahami akan tugas dan fungsi, penyelesaian tugas 

hanya berdasarkan pada pengalaman saja,  hal ini merupakan  permasalahan  yang  

cukup  serius  ketika  diperhadapkan pada percepatan penyelesaian  berbagai tugas 

dengan menggunakan perangkat   Teknologi   lnformasi,   serta  menghadapi   sistem  

adrninistrasi berbasis  Aplikasi. 

e.    Formasi   pegawai   pada  Pengadilan   Negeri   Rote  Ndao  Kelas  II   yang masih 

jauh dari standar ideal baik secara jumlah maupun kompetensi pendidikan, sedangkan  

pelaksanaan   tugas  diharuskan   untuk  berpijak pada Standar Operasional  Prosedur  

dan standar  pelayanan  pengadilan. 

Uraian berkaitan dengan  potensi   dan    permasalahan diatas,   selanjutnya di analisa dengan 

menggunakan metode analisis SWOT (Strength / Kekuatan Weakness / Kelemahan, 

Opportunities / Peluang,      Threats / Tantangan), maka   dapat dijabarkan sebagai  berikut  : 

a.   Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II selaku judex factie tingkat pertama 

mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan telah diamanatkan 

sampai dengan hal-hal prinsip dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara internal oleh 

Mahkamah Agung RI, mencakup: : 

1. Pelaksana pokok -pokok kekuasaan  kehakiman. 

2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain. 
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3. Pengelolaan dan pengendalian tugas berada pada satu sistem dibawah Mahkamah 

Agung RI. 

4. Menjadi salah satu proyek percontohan Reformasi Birokrasi di daerah. 

5. Memiliki rencana  kerja yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang  berada  

langsung dibawah  Mahkamah Agung  RI  sebagaimana dituangkan  dalam  dokumen  

cetak  biru  Mahkamah Agung  RI    dan Rencana Strategis lima tahunan. 

6. Melaksanakan  pedoman perilaku hakim. 

7. Secara rutin membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan tugas peradilan dan 

diumumkan secara terbuka kepada publik melalui sarana website. 

8. Memiliki hubungan baik  dengan lembaga penegakkan hukum lainnya dan Pemerintah 

Daerah.  

b.   Kelemahan (Weakness) 

Tinjauan kelemahan dikelompokkan  sesuai dengan area-area yang menjadi  kriteria 

pengadilan  ideal. Berikut  adalah  kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan. 

1.    Manajemen dan Kepemimpinan 

a. Visi yang sekarang cukup sulit diterapkan akibat  keterbatasan pemahaman dan tidak   

adanya  penempatan   personil   dalam jabatan/pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi  

pendidikan. 

b. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan. 

c. Masih kurangnya SOM di  Pengadilan   Negeri Rote Ndao sehingga masih rangkap 

jabatan dan pekerjaan. 

d. Kesenjangan eselonering   dibandingkan   institusi lain   yang  sejajar/pada level yang 

sama. 

2.   Kebijakan Pengadilan 

a. Kebijakan  pimpinan   Mahkamah  Agung  yang  tidak  tersosialisasi dengan baik kepada 

aparatur pengadilan  tingkat pertama. 

b. Perlu    adanya    acuan    hukum    yang    jelas    soal    penafsiran hukum/undang-

undang yang mengikat  secara kelembagaan. 
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c. Belum ada Undang-undang Contempt of Court yang dapat menjaga kewibawaan 

pengadilan. 

d. Pengadilan   Tingkat    Pertama   belum   mempunyai   kewenangan mengatur sendiri 

urusan kepegawaian dan manajemen peningkatan Sumber  Daya Manusia  (SDM). 

3.   Sumber Daya 

a. Pengelolaan anggaran belum maksimal. 

b. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai. 

c. Sarana gedung Pengadilan yang belum berbentuk Prototype yang saat ini di 

selaraskan bagi gedung-gedung Pengadilan lainnya. 

d. Pola mutasi promosi  yang tidak  memenuhi  semua kebutuhan riil organisasi. 

e. Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit. 

f. Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas kebutuhan. 

4.  Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara) 

a. Komposisi majelis  hakim tidak cukup dibandingkan  dengan jumlah perkara yang masuk. 

b. Masih banyak tunggakan  perkara tahun  sebelumnya yang  harus diselesaikan. 

c. Hukum acara  belum  mendukung  perubahan  proses  pengelolaan perkara. 

5.     Kepuasan Pengguna Pengadilan 

Masyarakat  belum sepenuhya dapat  mengakses  informasi perkara di Pengadilan Negeri 

Rote Ndao Kelas II karena fasilitas Internet tidak sampai ke pelosok daerah sehingga 

mempersulit masyarakat mengakses informasi. 

6.     Keterjangkauan Pengadilan 

a. Pengadilan   belum  diberikan   fasilitas   infrastruktur   yang   dapat memudahkan 

masyarakat untuk berperkara. 

b. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal. 

7.      Kepercayaan Publik 

Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang hukum sehingga penegakan hukum 

belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. 
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C.   Peluang  (Opurtunities) 

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria 

pengadilan ideal,  yakni : 

a.   Area Manajemen dan Kepemimpinan 

Meningkatkan  peran  seluruh  unsur  Pengadilan dalam melaksanan visi dan misi yang 

sudah ditetapkan dalam rencana strategis dan program kerja agar setiap aparatur 

Pengadilan Negeri memiliki  pemahaman  yang  sama  mengenai  visi  dan  misi tersebut, 

sehingga tujuan organisasi dapat lebih efektif pencapaiannya. 

b.  Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal) 

- Melakukan perencanaan kebutuhan yang komprehensif baik terkait kebutuhan sumber   

daya   manusia   (pelaksana),    sumber   dana (anggaran), sarana prasarana 

(perangkat) dan capaian yang diperoleh (perform) dari kegiatan yang ditetapkan. 

- Penerapan  sistem  pembagian  tugas  Gob description)  yang jelas, transparan dan 

terukur serta efisiensi pelaksanaan kegiatan dari segi waktu dan pencapaian hasil yang 

berkualitas. 

c.   Area Manajemen Sumber daya (Manusia, Material, Keuangan) 

- Pemberian apresiasi terhadap kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas (reward) 

bagi personil yang berprestasi. 

- Sarana dan prasarana kantor yang memiliki ruang kerja yang nyaman, perangkat IT yang 

memenuhi standar minimum  kebutuhan serta fasilitas operasional yang ideal. 

- Hubungan dengan  lembaga ekstemal  terutama  lembaga  penegak hukum yang lebih 

baik. 

- Kejelasan peran,  wewenang dan tanggung jawab  perlu ditingkatkan untuk dapat 

menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan. 

- Sumber daya  manusia  yang dimiliki   oleh   Pengadilan  Negeri   Rote Ndao dalam hal 

penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan asas kebutuhan dan 

profesionalisme (kompetensi pendidikan) individu yang tepat dalam menduduki suatu 

jabatan, agar kinerja dari organisasi (pengadilan negeri) menjadi lebih terorganisir dan 

lebih efektif. 
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d.  Area Proses Peradilan 

- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri dan seluruh aparatur pengadilan untuk berubah 

sesuai tuntutan reformasi. 

- Meningkatnya dukungan anggaran. Meningkatnya keterbukaan di 

lnstitusi peradilan. 

- Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak dalam penegakan hukum perlu 

lebih ditingkatkan,  agar efektifitas proses dan kualitas dari  putusan menjadi lebih baik. 

e.   Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan 

- Ketersediaan fasilitas  ruang tamu terbuka  dan  ruang  pelayanan publik. 

- Tersedianya  kebijakan  dan  regulasi  terkait  dengan  pelayanan publik. 

- Telah tersedianya unit pengaduan terkait aspek penyelenggaraan peradilan. 

- Pengembangan sistem informasi terkait keuangan,  pengadaan dan perkara memberikan 

kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi. 

- Ketersediaan Pos Bantuan Hukum. 

f.  Area Pengadilan yang Terjangkau 

- Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara. 

- Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya  ringan. 

g.    Area Kepercayaan Masyarakat 

- Meningkatkan pelayanan prima dan transparansi dalam proses peradilan. 

- Sosialisasi mengenai hukum,  tugas  pokok dan  peran pengadilan sebagai salah satu 

institusi penegak hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu lebih ditingkatkan lagi,  agar 

pemahaman masyarakat menjadi lebih baik. 

- Melalui sistem  informasi yang  sudah dibangun  saat  ini, dari  sisi transparansi perlu 

ditingkatkan.  Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah 

mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel. 

D.  Tantangan (Treath) 

Tinjauan tantangan  yang dihadapi dikelompokkan  sesuai dengan area-area yang 

menjadi kriteria pengadilan ideal tersebut,  yaitu : 
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1.  Area Manajemen dan Kepemimpinan 

a.   Visi dan misi yang ada belum dapat diterapkan dengan baik. 

- Hal  ini diakibatkan  karena akibat  keterbatasan  pemahaman  dan tidak adanya 

penempatan personil dalam jabatan/pekerjaan  yang sesuai dengan kompetensi 

pendidikan sedangkan disisi lain visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari 

lembaga pengadilan dalam menjalankan fungsinya.  Diharapkan visi dan misi  yang dimiliki 

oleh Pengadilan Negeri mampu disesuaikan  atau diadaptasi dengan keadaan yang ada 

saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga  nantinya  dapat  lebih  mudah  

untuk  diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan 

yang ada atau dihadapi. 

b.  Kurangnya pemahaman akan visi dan misi  pengadilan. 

Dengan kondisi ini,  mengakibatkan tidak adanya perimbangan pembagian  tugas  sehingga  

terjadi  penumpukan tugas,   monopoli tanggung jawab dan berdampak pada tidak efektifnya 

penyusunan rencana kerja hingga evaluasi pelaksanaan program kerja yang ditetapkan. 

Sosialisasi  visi  dan misi secara  berjenjang perlu  dilakukan  untuk memberikan pemahaman 

akan visi dan misi pengadilan,  sehingga pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di 

dalamnya rnenjadi seragam dan standar. 

2.  Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal) 

a.   Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu 

menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan.  Namun hingga  saat  ini  proses perencanaan 

kebijakan Pengadilan Negeri,  masih merupakan modifikasi/adaptasi dan perubahan  berupa  

penambahan/pengurangan terhadap perencanaan dan kebijakan  yang sudah ada 

sebelumnya,  hal ini disebabkan  karena  kebijakan yang  cenderung  kaku dan  bersifat normatif  

sehingga  tidak  dapat  diimplementasikankan  langsung di lapangan. 

b.   Kurangnya sosialisasi kebijakan MARI. 

Sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan lembaga yang ada masih kurang optimal dilakukan.  

Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya dokumen sosialisasi yang dapat dibagikan kepada 
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aparatur pengadilan sehingga menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi 

karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut. 

3.   Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan) 

a.   Kurangnya  sarana  untuk  meningkatkan  kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan 

dalam menghadapi perubahan. 

 Peningkatan  kemampuan atau kompetensi  dibutuhkan  oleh aparat pengadilan dalam 

menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat,  serta mengikuti perkembangan 

zaman.  Nantinya diharapkan  agar  lembaga  peradilan   rnerniliki   sumberdaya  yang mampu    

beradaptasi    dengan    perubahan-perubahan      yang   terjadi serta tantangan-tantangan    

yang dihadapi. 

b.   Tidak  berimbangnya   tunjangan  antara  aparat  peradilan. 

Ketidakberimbangan   tunjangan khusus antara hakim  dan aparatur pengadilan     

menyebabkan      kecemburuan      antara     para     aparat peradilan.   Hal ini secara  tidak  

langsung  juga  memberi  dampak  bagi pelaksanaan  tugas  aparatur  pengadilan  lainnya. 

c.    Permasalahan   distribusi  tugas dan tanggung  jawab. 

T erjadinya  rangkap  tugas dan jabatan  lebih  disebabkan  karena  tidak tersedianya   

sumber  daya  manusia  aparatur  pengadilan  yang  cukup dan    berkompeten     dengan    

kualifikasi    pendidikan    yang    sesuai bidang/tugas    dan   tanggungjawab    jabatan.     

Penempatan    sumber daya  manusia  yang  sesuai  dengan  kemampuan   dan  

kapabilitasnya bertujuan     untuk    dapat    mengefektifkan      kinerja    dari    lembaga 

pengadilan   itu  sendiri.   Dengan  dapat  menempatkan   sumber   daya yang  sesuai   

dengan   kemampuannya    diharapkan    tiap-tiap    bidang pekerjaan  di dalam  lembaga  

peradilan  dapat  tertangani  dengan  baik sehingga  mampu  meningkatkan   kinerja  

lembaga  pengadilan. 

 
d.    Kurang jelasnya  peran, wewenang  dan tanggung  jawab  antar aparat peradilan. 

Kejelasan peran, wewenang  dan tanggung jawab dibutuhkan  untuk menghindari   

terjadinya  tumpang  tindih  pekerjaan  dan juga  berguna untuk  meningkatkan tanggung     

jawab dari tiap-tiap aparat pengadilan. 
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e.  Sistem pembinaan karir  yang kurang objektif. 

Sistem  pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung  jawab lembaga 

peradilan dalam mengelola sumber daya manusianya.  Hal ini bertujuan untuk memberikan  

kejelasan mengenai  jenjang  karir,  serta  memberikan   kesempatan   yang  sama bagi setiap 

aparat  peradilan  dalam  meningkatkan   karimya. 

f.    Kurangnya  jumlah  hakim. 

Pada saat  ini jumlah hakim  yang  ada di dalam  lembaga  Pengadilan Negeri  Rote  

Ndao Kelas  II tidak  sesuai dengan  jumlah  perkara  yang perlu ditangani. Dengan adanya 

peningkatan jumlah Hakim diharapkan dapat  mengoptimalkan   kinerja  Pengadilan   Negeri  

Rote Ndao dan meminimalisir  teriadinya    tumpukan  perkara. 

g.  Anggaran  yang ada tidak sesuai dengan  kebutuhan. 

Pada  saat  ini  anggaran  yang  dimiliki  oleh  Pengadilan   Negeri  Rote Ndao  Kelas 

II tidak dapat mendukung setiap kegiatan,  sarana dan prasarana.  Anggaran yang diberikan 

pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum mampu memenuhi kebutuhan 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kalas II. 

 

4.  Area Proses Internal  Peradilan 

Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pengadilan agar dapat melakukan kinerja secara efektif dan efisien. 

5.  Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan 

Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  Pengadilan  Negeri  Rote Ndao Kelas II  pada saat 

ini dirasa belum memadai dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana 

yang ada masih minim. Hal  ini  disebabkan  karena  anggaran  yang  dimiliki  oleh  Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II  belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. 

6.   Area Pengadilan  yang Terjangkau 

Pada saat ini masyarakat masih  merasa bahwa informasi yang mereka  dapatkan  

mengenai  Pengadilan  Negeri Rote  Ndao Kelas  II masih terbatas.  Hal ini salah satunya 
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disebabkan oleh masih kurangnya dukungan Sarana IT dan  belum optimalnya pemanfaatan 

Sarana  IT serta belum bisa diaksesenya secara maksimal karena akses internet belum maksimal. 

7.   Area Kepercayaan Masyarakat 

Sosialisasi hukum adalah memberikan  pengetahuan mengenai hukum kepada 

masyarakat. Hal ini perlu dilakukan  mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak 

mengenal hukum atau awam hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian 

masalah belum memuaskan. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  

 
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok 

ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, yang diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam 

Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan 

nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta 

sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019. 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 2015-2019 pada hakekatnya 

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk 

meningkatkan kinerja serta cara pencapainannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, 

penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait 

penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 

pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan 

publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. 

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas 

dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan 

yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas 

dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. 

2.1 Visi dan Misi 

Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan 

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 

5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035, Visi 

Badan Peradilan adalah : 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” 
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Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. 

Visi Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dirumuskan sebagai berikut : 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang Agung” 

Untuk mewujudkan Visi Badan Peradilan tersebut di atas yaitu “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung”, Mahkamah Agung telah merumuskan misinya yang disebut 

dengan Misi Badan Peradilan, yaitu : 

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. 

         Misi Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II adalah :  

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II. 

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis  

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 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 Rote Ndao 

Kelas II 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 Rote Ndao Kelas II untuk mengukur sejauh mana visi dan misi 

telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. 

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut  
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1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan 

yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2. Terwujudnya Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

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

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2015 – 2019, Sasaran Strategis 

yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah sebagai berikut : 

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

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan  

Rencana Strategis 2020 – 2024 ini merupakan perubahan dari RENSTRA ke – 3 (tiga) 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang telah dibuat sebelumnya. Dalam usaha untuk 

mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis 5 (lima) tahun ke depan, Pengadilan Negeri Rote Ndao 

Kelas II mencanangkan Program Jangka Menegah yang merupakan pentahapan dari Program 

Jangka Panjang serta penyesuaian Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana 

dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035. Adapun Program kegiatan selengkapnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Peradilan. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan. 

3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan. 

4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat dan transparan. 

5. Penggelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan. 

6. Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum. 

7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern. 

Penjabaran dan Hal-hal yang akan dilakukan dari program kegiatan dalam rangka untuk 

mencapai tujuan dan sasaran strategis 2020-2024 sebagai berikut : 
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1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan : 

- Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan. 

- Pembinaan disiplin aparat Peradilan. 

- Kenaikan gaji dan tunjangan aparat Peradilan. 

- Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga Peradilan. 

- Pemberian izin studi aparatur peradilan untuk jenjang formal dalam mendukung karir, 

yang disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang ada, dimana pendidikan adalah 

merupakan hak setiap warga Negara tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil sebagai 

mana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan : 

- Pemeliharaan Gedung dan inventaris. 

- Pembenahan administrasi teknis Peradilan dan administrasi umum. 

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi. 

3. Peningkatan efesiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan : 

- Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan. 

- Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan. 

- Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas serta 

pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung 

RI. 

- Pemberian sangsi teguran dan teguran dan peringatan bagi aparatat yang melanggar 

ketentuan. 

- Pemberian Reward and Punishment untuk mendukung basis kinerja. 

- Menanamkan Buda Kerja dan Pelayanan. 

4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan : 

- Terlaksananya proses kinerja aparat dibidang teknis Peradilan sesuai dengan SOP yang 

telah ditetapkan. 

- Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara dan hukum materil 

yang berlaku. 

- Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara. 
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- Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan. 

5. Penggelolaan anggaran secara tertip, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan : 

- Merencanakan dan menyusun RKA-KL. 

- Penata-usahaan pembukuan. 

- Penyusunan laporan yang akurat. 

- Pertanggungjawaban yang akuntabel. 

6. Peningkatan pelayanan publik yang baik terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum  

- Penyusunan tata cara pelayanan / SOP yang baik. 

- Pemberian pelayanan yang baik, ramah dan cepat serta murah. 

- Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan publik. 

7. Menuju perkantoran yang modern : 

- Penataan organisasi dan Manajemen. 

- Adanya pelatihan berorientasi manajemen dan tata kelola organisasi. 

- Penerapan Sistem Komputerisasi Data. 

- Mendukung program keterbukaan informasi badan peradilan sesuai dengan Keputusan 

KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 dan berdasarkan ketentuan sistem Reformasi 

Birokrasi. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan 

arah  kebijakan  dan strategi pemerintah,  arah kebijakan ini ditetapkan  setelah dilakukan 

evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai 

informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, 

penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative 

justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut: 

•  Penyelesaian Perkara 

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian 

hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat 

bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum 

menjadi tugas utama Mahkamah Agung. 

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu 

penyelesaian perkara pada Pengdilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan 

Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun 

sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan. Beban perkara yang harus 

diselesaikan  Pengadilan  Negeri  se-Indonesia  dari  tahun  2015-2019  adalah  

sebanyak 23.860.849  perkara,  terdiri  dari  perkara  yang  diterima  pada  tahun  berjalan  

sebanyak 23.826.720  perkara  ditambah  sisa  perkara  tahun  sebelumnya  sebanyak  

34.129  perkara.  

Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74%, sehingga terdapat 

sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%. 

 
•  Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan 
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Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan 

beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan 

nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam 

domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebih 25 (dua lima) hari. 

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada lingkungan peradilan umum 

tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 

perkara. 

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis 

online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan 

administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan 

salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya 

dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, 

agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. 

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah 

Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses 

penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. 

Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan 

panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, 

pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. 

 

•   Pembebasan  Biaya  Perkara,  Pos  Bantuan  Hukum,  Sidang  di  Luar  Gedung 

Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu 

 
Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya 

proses  berperkara  di  pengadilan.  Pada  tahun  2015-2019,  Pengadilan  Umum  berhasil 

menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah berhasil 
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menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 

perkara. 

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi 

mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan 

hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen 

hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan 

peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 

2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama 

dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan 

peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang. 

•  Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan 

pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, 

pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan 

perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan 

melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka 

pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. 

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota 

Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum 

yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara 

(Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam 

pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan 

Pertukaran Data). 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-

2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: 

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

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 
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3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan 

sebagai berikut: 

 Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu 

 Pembatasan perkara kasasi; 

 Proses berperkara yang sederhana dan murah 

 Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum) 

 Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum 

 Penyempurnaan penerapan sistem kamar 

 Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative. 

 Hak uji materiil 

 Penguatan lembaga eksekusi 

 Keberlanjutan e-Court 

 SPPT TI 

 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan. 

 Peningkatan  hasil  penelitian  dan  Sumber  Daya  Manusia  Mahkamah  Agung  

yang berkualitas. 

 Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. 

 Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut: 
 

a.   Optimalisasi  layanan  penerimaan  dan  penyelesaian  pekara  perdata  

dilakukan melalui peradilan elektronik 

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal 

dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan 

penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan 

tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus 
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Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan 

Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan 

layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk 

administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-

Litigation. Aplikasi e-Court merupakan  bagian  dari  pengadilan  elektronik  yang  diatur  

oleh  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum 

dalam perkara perdata pelayanan administrasi  perkara  tetap  harus  berjalan  secara  

efektif  dan  efisien.  Oleh  karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan 

secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif 

dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e- court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-

duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas 

penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud. 

b.  Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak 

jauh 

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan 

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung 

mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran nomor 1 

tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan 

perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang 

sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa 

pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat 

terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat 

dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa 

pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap 

muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari 



 
                                                                  25                        Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 

                                                                                    Pengadilan Negeri Rote Ndao 
 

 

keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah 

kebijakannya adalah sebagai berikut: 

 Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan 

kewenangan majelis hakim untuk menentukan. 

 Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang 

(social distancing). 

 Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak 

fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di 

persidangan. 

 Majelis  hakim  maupun  pihak-pihak  dalam  persidangan  dapat  menggunakan  alat 

pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi 

persidangan. 

c.   Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat 

online 

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World 

Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan 

pernyataan  Presiden  RI  tentang  Penyebaran  COVID-19  sebagai  Bencana  Nasional 

(Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, 

pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi 

informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana 

teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio 

Pembelajaran berbasis e-learning. 

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning 

digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan 

mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama 

blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan 
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adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Desease 

(COVID- 

19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat 

Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning. 

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat 

Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran 

Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya 

pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 

Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan 

mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi 

aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 

RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis 

peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang 

merupakan prioritas nasional. 

 

d.  Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan 

renovasi Gedung kantor 

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 

tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 

tanggal  15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja 

Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan 

penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
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Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka 

menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas 

sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu 

sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 

743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 

9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan 

pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan 

dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.  

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan 

pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang 

sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap 

roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan 

gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years 

kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years 

kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi 

gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana 

layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan 

pemenuhan kekuranganan dukungan layanan minimal peradilan. 

 
e.   Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi  Mahkamah  Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online. 

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, 

banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting 

sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat 

koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus 

melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan 

mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom 

meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting 

ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan 
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bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah 

Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah 

akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi 

lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat 

diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit 

untuk dijangkau secara fisik. 

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah 

Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, 

perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian 

masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan 

untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan 

perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung 

dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, 

meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan dibawahnya. 

3.2   Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Rote Ndao  

Dalam rangka mewujudkan visi Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung di 

Lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 

menetapkan 4 sasaran sebagai berikut : 

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

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

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) Sisa Perkara tahun lalu yang diselesaikan pada 

tahun berjalan (2) Perkara yang diselesaikan tepat waktu; (3) Penurunan sisa perkara (4) perkara 
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yang tidak mengajukan upaya hokum, (5) Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 

dan (6) Tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan 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 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. 

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn 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 
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Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 

3 (tiga) kegiatan yaitu : 

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin 

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

tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila 

dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga 

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

depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, 

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

anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang 

mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian 

Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban 

keuangannya. 

b. Sidang keliling/Zitting plaats 

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian 

perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk 

membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan 

akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan 

terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman 

estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja 

sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun 

peraturan bersama. 

c. Pos pelayanan bantuan hukum. 

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat 

miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis 

dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan 

agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang 

menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara 

materiil didalam persidangan. 
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Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ditetapkan arah 

kebijakan yaitu Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 

 
3.3  Kerangka Regulasi 

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

Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari 

salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: 

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

berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan 

umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas 

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan “ 

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional 

khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan 

perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi 

Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk 

melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan 

untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. 

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 

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. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 

2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 
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yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk 

periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran 

dari RPJMN Tahun 2020-2024. 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024  

yang  diamanatkan  kepada  setiap  kementerian/lembaga  maka kementerian/lembaga dimaksud 

harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran 

kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam 

rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. 

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang 

dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya 

dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis 

Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya 

dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi. 

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya 

dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan 

program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN. 

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-20124 adalah: 

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,  

b. Meningkatkan   kualitas   regulasi   dalam   rangka   mendukung   pencapaian   prioritas 

pembangunan,  

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi. 

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II sebagai salah satu badan peradilan dalam 

merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus 

menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Rote 
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Ndao Kelas II akan selalu seiring dengan kebijakan badan peradilan yang dituangkan dalam arah 

kebijakan dan strategi Mahkamah Agung  

Isu Strategis 
Arah Kebijakan 

2020-2024 
Arah Kerangka 

Regulasi 
Kebutuhan 
Regulasi 

Direktorat 
Penanggu
ngjawab 

Optimalisasi 
Manajemen 
Peradilan 

- Peningkatan 
Penyelesaian 
Perkara 

- Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara 

- Peningkatan 
aksebilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan 

- Peningkatan Kualitas 
SDM 

- Implementasi SK 
KMA tentang 
percepatan 
penyelesaian 
perkara 

- Penambahan 
volume posyankum, 
perkara prodeo 

- Peningkatan 
pelayanan publik 

- SE Ditjen Badilum 
tentang 
penambahan 
volume 
posyankum dan 
perkara prodeo 

- Pembuatan surat 
edaran 
peningkatan 
pelayanan publik 

Ditjen 
Badilum 

 

3.4 Kerangka Kelembagaan 

Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai Pengadilan Negeri Kelas II merupakan salah satu 

badan peradilan yang berada di bawah Pengadilan Negara Tertinggi yaitu Mahkamah Agung RI. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. 

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rote Ndao dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Negeri Rote 

Ndao dengan dibantu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dan Sekretariat Pengadilan 

Negeri Rote Ndao. 

Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Kepaniteran 

dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao mengalami perubahan dan tentu saja hal 

ini berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan pada Pengadilan Negeri 

Rote Ndao. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

Pasal 70 : 

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

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan 

Negeri Kelas II. 

(2)  Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. 
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Pasal 71 : 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan 

di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara. 

Pasal 72 : 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian 

dukungan di bidang teknis; 

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 yang berasal dari APBN 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 73 : 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas: 

a. Panitera Muda Perdata; 

b. Panitera Muda Pidana; 

c. Panitera Muda Khusus; dan 

d. Panitera Muda Hukum. 
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Pasal 74 : 

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di 

bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara. 

Pasal 75 : 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri 

Kelas II menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian 

dukungan di bidang teknis; 

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 yang berasal dari APBN 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 76 : 

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. 

Pasal 77 : 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; 

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; 
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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; 

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 78 : 

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. 

Pasal 79 : 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 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; 
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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 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 83 : 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data perkara,penataan arsip perkara serta pelaporan. 

Pasal 84 : 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara; 
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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, hubungan masyarakat dan; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Pasal 286 : 

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Kelas II. 

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

Pasal 287 : 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

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

prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II. 

Pasal 288 : 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan 

Pengadilan Negeri Kelas II 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 II. 
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Pasal 289 : 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; 

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

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 

Pasal 290 : 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan 

teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan. 

Pasal 291 : 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. 

Pasal 292 : 

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 

urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan 

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Rote Ndao 

Kelas II memliki program yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam  tiap satu tahun 

anggaran yang yang akan dilaksanakan, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

Umum. Program ini dimiliki oleh Ditjen Badan Peradilum Umum dan dilaksanakan oleh Pengadilan 

Negeri Rote Ndao Kelas II dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut : 

Sasaran 

Strategus 
Indikator Kinerja 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan Dan 

Akuntabel 

      

 a. Persentase sisa 
perkara Perdata 

yang diselesaikan  
100% 100% 100% 100% 100% 

 b. Persentase sisa 

perkara Pidana 
yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

 c.   Persentase 

Perkara Perdata 

yang diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

 d.    Persentase 

Perkara Pidana 

yang 
diselesaikan 

tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

 e.    Persentase Perkara 

yang tidak 
mengajukan upaya 

hukum banding 

90% 90% 90% 90% 90% 

 f.    Persentase Perkara 

yang tidak 
mengajukan upaya 

hukum kasasi 

90% 90% 90% 90% 90% 

 g.   Persentase Perkara 

yang tidak 
mengajukan upaya 

hukum PK 

90% 90% 90% 90% 90% 

 h.   Persentase 

Perkara Pidana 
Anak yang 

diselesaikan 
dengan Diversi 

100% 100% 100% 100% 100% 

 i.    Index responden 

pencari keadilan 

yang puas 
terhadap layanan 

peradilan. 

90% 90% 90% 90% 90% 
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Sasaran 

Strategus 
Indikator Kinerja 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian  

perkara 

 

     

 a.    Persentase Salinan 

Putusan Perkara 
Perdata yang 

dikirim kepada 

Para Pihak tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

 b.   Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Pidana yang 
dikirim kepada 

Para Pihak Tepat 

Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

 c.    Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 

10% 10% 10% 10% 10% 

 d.   Persentase Berkas 

Perkara yang 
Dimohonkan 

Banding, Kasasi, 

dan PK yang 
Diajukan Secara 

Lengkap dan 
Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

 e.   Persentase Putusan 

Perkara yang 

Menarik Perhatian 
Masyarakat yang 

Dapat Diakses 

Secara Online 
dalam Waktu 1 

Hari Setelah Putus 

100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan. 

 

     

 a.   Persentase 

Perkara Prodeo 
yang 

diselesaikan 

0% 0% 0% 0% 0% 

 b.   Persentase 

Perkara yang 
diselesaikan di 

luar Gedung 
Pengadilan 

10% 10% 10% 10% 10% 

 c.   Persentase 
Pencari 

Keadilan 
Golongan 

tertentu yang 

mendapat 
Layanan 

Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Sasaran 

Strategus 
Indikator Kinerja 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

 

      

  Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

 

50% 50% 50% 50% 50% 

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik renstra dan matrik anggaran 

untuk kinerja kesekretariatan (sporting unit) kinerja terlampir. 
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana strategis Pengadilan Negeri Rote Ndao  Kelas II tahun 2020-2024 disusun 

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue 

Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah 

pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya 

dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan 

Pengadilan Negeri Rote Ndao. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah 

mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. 

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang akan menunjang kinerja 

yang menjadi ukuran target dan sasaran kegiatan Pengadilan Negeri Rote Ndao selama 5 tahun 

ke depan.yang akan dicapai. 

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Negeri 

Rote Ndao telah menetapkan Visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang 

Agung” dan menetapkan Misi yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas 

II, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Meningkatkan 

kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, dan Meningkatkan kredibilitas 

dan transparansi di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II. 

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Mahkamah Agung telah menetapkan empat 

tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti transparan dan akuntabel, terwujudnya penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya pelayanan akses 

peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi 

masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang 

pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, 

meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 273A/SEK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis 
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Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah 

menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan 

isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang 

memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta 

pengendalian pelaksanaan program. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah 

strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan 

kebutuhan pendanaan.   

 



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

Instansi : Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rote Ndao yang Agung 
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

 

No Tujuan 

Target 
jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Terwujudnya 
kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem 
peradilan melalui proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel. 
 

Persentase para 
pihak yang percaya 
terhadap sistem 
peradilan 

100 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase Sisa 
Perkara Perdata 
yang Diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Terwujudnya 
kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem 
peradilan melalui proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel. 
 

Persentase para 
pihak yang percaya 
terhadap sistem 
peradilan 

100  Persentase Sisa 
Perkara Pidana yang 
Diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

3.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 

Persentase para 
pihak yang percaya 
terhadap sistem 

100  Persentase Perkara 
Perdata yang 
Diselesaikan Tepat 

100% 100% 100% 100% 100% 
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No Tujuan 

Target 
jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

sistem peradilan melalui 
proses peradilan yang 
pasti, transparan dan 
akuntabel. 

peradilan Waktu 

4.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan melalui 
proses peradilan yang 
pasti, transparan dan 
akuntabel. 

Persentase para 
pihak yang percaya 
terhadap sistem 
peradilan 

100  Persentase perkara 
pidana yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan melalui 
proses peradilan yang 
pasti, transparan dan 
akuntabel. 

Persentase para 
pihak yang percaya 
terhadap sistem 
peradilan 

100  Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

90% 90% 100% 100% 100% 

6.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan melalui 
proses peradilan yang 
pasti, transparan dan 
akuntabel. 

Persentase para 
pihak yang percaya 
terhadap sistem 
peradilan 

100  Persentase Perkara 
Yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

90% 90% 100% 100% 100% 

7.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan melalui 
proses peradilan yang 
pasti, transparan dan 
akuntabel. 

Persentase para 
pihak yang percaya 
terhadap sistem 
peradilan 

100  Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan 
Kembali 

90% 90% 100% 100% 100% 

8.  Terwujudnya Persentase para 100  Persentase Perkara 10% 10% 100% 100% 100% 
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No Tujuan 

Target 
jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan melalui 
proses peradilan yang 
pasti, transparan dan 
akuntabel. 

pihak yang percaya 
terhadap sistem 
peradilan 

Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 

9.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan melalui 
proses peradilan yang 
pasti, transparan dan 
akuntabel. 

Persentase para 
pihak yang percaya 
terhadap sistem 
peradilan 

100  Index Kepuasan 
Pencari Keadilan 

100% 100% 100% 100% 100% 

10.  Terwujudnya 
Peningkatan efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim 
kepada Para Pihak 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

11.  Terwujudnya 
Peningkatan efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100  Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Pidana yang dikirim 
kepada Para Pihak 
Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

12.  Terwujudnya Peningkatan 
efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100  Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

10% 10% 100% 100% 100% 

13.  Terwujudnya Peningkatan 
efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100  Persentase Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan Banding, 
Kasasi, dan PK yang 
Diajukan Secara 
Lengkap dan Tepat 

100% 100% 100% 100% 100% 
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No Tujuan 

Target 
jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

Waktu 

14.  Terwujudnya Peningkatan 
efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100  Persentase Putusan 
Perkara yang Menarik 
Perhatian Masyarakat 
yang Dapat Diakses 
Secara Online dalam 
Waktu 1 Hari Setelah 
Putus 

100% 100% 100% 100% 100% 

15.  Terwujudnya pelayanan 
akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui pembebasan 
biaya/prodeo 

100 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

0% 0% 100% 100% 100% 

16.  Terwujudnya pelayanan 
akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui sidang 
keliling/zitting plaats  

10  Persentase Perkara 
yang Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

10% 10% 100% 100% 100% 

17.  Terwujudnya pelayanan 
akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase perkara 
yang terlayani melalui 
posyankum 

100  Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 

18.  Terwujudnya peningkatan 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan. 
 

Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100 Meningkatnya 
Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

50% 50% 50% 50% 50% 

 



 

MATRIKS RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI ROTE TAHUN 2020-2024 

      MATRIKS ANGGARAN 

KODE Program Kegiatan 
Indikator kinerja 

Kegiatan 

TARGET DAN INDIKASI PENDANAAN 

2020 2021 2022 2023 2024 

Vol. Anggaran Vol. Anggaran Vol. Anggaran Vol. Anggaran Vol. Anggaran 

005
.01.
106

6 

Program 
Dukungan 
Manajemen  

Pembinaan 
Administrasi 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Badan Urusan 
Administrasi 

 
12 

Layanan 
3.701.683.000 

12 
Layanan 

4.265.601.000 
12 

Layanan 
5.015.000.000 

12 
Layanan 

5.515.000.000 
12 

Layanan 
6.515.000.000 

Layanan 
Perkantoran 

1 
Layana

n 
3.676.000.000 

1 
Layana

n 
4.223.101.000 

1 
Layanan 

4.500.000.000 
1 

Layana
n 

4.500.000.000 
1 

Layana
n 

4.500.000.000 

Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Pengadilan 

1 
Layana

n 
- 

1 
Layana

n 
5.000.000 

1 
Layanan 

15.000.000 
1 

Layana
n 

15.000.000 
1 

Layana
n 

15.000.000 

107
1.EA

D 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
Mahkamah 
Agung 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung 

Layanan 
Internal 

1 
Layana

n 
25.000.000 

3 
Layana

n 
37.500.000 

1 
Layanan 

500.000.000 
1 

Layana
n 

1.000.000.000 
1 

Layana
n 

2.000.000.000 

005
.03.
BF 

Program 
Penegakan 
dan 
Pelayanan 
Hukum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Perkara Hukum 
Perseorangan 

80 
Perkara 

42.800.000 
80 

Perkara 
36.096.000 

80 
Perkara 

42.800.000 
80 

Perkara 
50.0000.000 

80 
Perkara 

50.000.000 

Layanan 
Bantuan Hukum 
Perseorangan 

60 
Orang 

36.000.000 
60 

Orang 
36.000.000 

60 
Orang 

42.000.000 
60 

Orang 
42.000.000 

60 
Orang 

48.000.000 

              

 


