
RENSTRA
Pengadilan Negeri Kota Agung

Pengadilan Negeri Kota Agung
Jl. Jenderal Suprapto, Kota Agung, Kab. Tanggamus

Telp. (0722) 21224 – 22141. Fax. (0722)21224
website : http://www.pn .go.id

e mail : @gmail.com
-kotaagung

- info.pnkta

http://www.pn
mailto:@gmail.com-kotaagung


RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 
 

Tahun 2015 adalah tahun keenam dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota 

Agung tahun 2015 – 2019 yang juga merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan 

rencana kinerja lembaga Pengadilan Negeri Kota Agung, yang lingkupnya dalam kurun waktu 

5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015 

– 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. 

 

1. Visi dan Misi  
 

1.1   Visi 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra 

yang ingin diwujudkan organisasi. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung sejalan dengan visi dari 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG YANG AGUNG”  

 

1.2   Misi 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung menetapkan misi yang 

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, 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; 

Selanjutnya dami terselenggaranya visi dan misi tersebut, Mahkamah Agung telah 

menerbitkan Cetak Biru pembaharuan Peradilan, dan dari Cetak Biru tersebut telah disusun 

program Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu : 

Renstra I  : tahun 2010 sampai dengan 2014; 

Renstra II  : tahun 2015 sampai dengan 2019; 

Renstra III  : tahun 2020 sampai dengan 2024; 

Renstra IV  : tahun 2025 sampai dengan 2029;  

Renstra V  : tahun 2030 sampai dengan 2034; 



yang kemudian berpijak pada 7 (tujuh) area yaitu : 

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan ; 

2. Area Kebijakan ; 

3. Area Proses Berperkara ; 

4. Area Sumber Daya Manusia ; 

5. Area Kepuasan Pencari Keadailan ; 

6. Area Keterjangkauan ; 

7. Area Kepercayaan Publik ; 

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan 

mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi 

badan peradilan dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab 

permasalahan yang ada. 

 

2. Tujuan dan Sasaran Strategis 
 

2.1   Tujuan Strategis 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis 

yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :  

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi  

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung dan badan peradilan di bawahnya 

memenuhi butir 1 dan 2 diatas 

 

2.2   Sasaran Strategis 

 

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

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  adalah 

sebagai berikut : 

 



1. Peningkatan penyelesaian perkara;  

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim; 

3. Peningkatan tertib administrasi perkara; 

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

5. Peningkatan kualitas pengawasan 

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

3. Program Utama dan Indikator Kinerja Utama 
 

3.1  Program Utama 

 

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kota 

Agung dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, 

maka Pengadilan Negeri Kota Agung mengusulkan program sebagai berikut  

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung 

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung 

dibuat untuk mencapai sasaran strategis : 

- Peningkatan Kualitas Pengawasan 

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan adalah : 

 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas 

 Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas 

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia 

adalah : 

 Pelaksanaan bimbingan teknis yudisial 

 Pelaksanaan bimbingan teknis non yudisial 

 Pengikutsertaan diklat kepemimpinan untuk jabatan struktural 

- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan akesibilitas masyarakat 

terhadap peradilan (acces to justice) adalah : 

 Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan  



2. Program peningkatan manajemen peradilan umum 

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis : 

- Peningkatan Penyelesaian Perkara 

 Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor 

 Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata dan tipikor 

 Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor dalam waktu paling lama enam 

bulan 

- Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim 

 Persentase penurunan upaya hukum kasasi pidana, perdata dan tipikor. 

- Peningkatan Tertib Administrasi Perkara 

 Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 

 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 

 Persentase rasio majelis hakim terhadap perkara 

 

3.2  Indikator Kinerja Utama 

 

Ketiga tujuan dan enam sasaran strategis dalam Renstra 2015 – 2019 merupakan kesatuan 

yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena dalam tujuan terdapat uraian berupa 

sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kota Agung. Pada tahun 2015 ini 

Pengadilan Negeri Kota Agung telah melaksanakan rekomendasi dari Badan Pengawas 

Nomor 67/BP/OT.01.2/01/2015 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah tanggal 26 Januari 2015 untuk melakukan reviu dokumen renstra tahun 

2010-2014 dan menaggapi surat teguran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor : 262/DJU/OT01.1/3/2015 tanggal 12 Maret 2015 dan pada akhirnya terbentuk 

output indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut : 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

1 Peningkatan 
penyelesaian perkara 

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

c. Persentase perkara yang diselesaikan  
- Pidana 
- Perdata 



 
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 

maksimal 3 bulan : 

- Pidana 
- Perdata 
 

2 Peningkatan 
akseptabilitas putusan 
hakim 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
banding : 

- Pidana 
- Perdata 
 

3 Peningkatan tertib 
administrasi perkara 

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan 
secara lengkap dan ditindaklanjuti 

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistibusikan ke 
majelis 

c. Persentase rasio majelis hakim dengan perkara 

4 Peningkatan aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (acces to 
justice) 

a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat 
dipublikasikan  

 

5 Peningkatan kwalitas 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti  

6 Peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) 

a. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yudisial 

b. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis non 
yudisial 

c. Persentase pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan 
untuk jabatan struktural 

 


