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BAB II  

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 

 

  

 

 

 

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

 Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada 

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

sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara 

Enim tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan 

kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.  

 Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan denga arah 

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional  yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

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

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

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi 

dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. 

 

1. Visi dan Misi 

a. Visi 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan 

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi 

Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah 

sebagai berikut : 

 

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “ 

 

b. Misi : 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi 

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan 

baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut : 
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1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara 

Enim 

 

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu 

pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.  

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim 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 Muara Enim memenuhi butir 1 

dan 2 di atas. 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai 

Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaikan perkara 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARA ENIM 

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama 

Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut : 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS  

INDIKATOR KINERJA Penjelasan 

1. Terwujudnya 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

transparan, 

dan 

akuntabel. 

1. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
a. Pidana   
b. Perdata 

Persentase perbandingan jumlah sisa perkara 

yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara 

yang harus diselesaikan 

2. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 
a. Pidana 
b. Perdata 

Persentase perbandingan jumlah perkara 

yang diselesaikan tahun berjalan dengan 

jumlah perkara yang ada 

3. Persentase 
penurunan sisa 
perkara 
a. Pidana 
b. Perdata  

Persentase perbandingan sisa perkara tahun 

berjalan dikurangi sisa perkara tahun 

sebelumnya dengan sisa perkara tahun 

sebelumnya 

4. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum 
a. Banding 
b. Kasasi 
c. PK 

Persentase perbandingan jumlah perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum dengan 

perbandingan jumlah putusan perkara 

 

 

5. Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan dengan 
diversi 

Persentase perbandinga jumlah perkara 

pidana anak yang diselesaikan secara diversi 

dengan jumlah perkara anak 

6. Indeks responden 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

Persentase  Index kepuasan pencari keadilan 

2. Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara. 

1. Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh pihak 
tepat waktu 

Persentase perbandingan jumlah isi putusan 

yang diterima tepat waktu melalui mediasi 

dengan jumlah perkara yang dilakukan 

mediasi 
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2. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

Persentase perbandingan jumlah perkara 

yang diselesaikan melalui mediasi dengan 

jumlah perkara yang dilakukan mediasi 

3. Persentase berkas 
perkara yang 
diajukan bading, 
kasasi, PK secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

Persentase perbandingan jumlah berkas yang 

diajukan banding dan PK secara lengkap 

dengan jumlah perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan PK 

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

Persentase perbandingan jumlah putusan 

perkara pidana yang diupload dalam website 

dengan jumlah perkara tipikor yang di putus. 

 

3.  Meningkatnya 

akses 

peradilan 

bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan. 

1. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

Persentase perbandingan jumlah perkara 

prodeo yang diselesaikan dengan jumlah 

perkara prodeo 

2. Persentase perkara 
yang diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

Persentase perbandingan perkara yang 

diselesaikan di luar gedung pengadilan  

dengan jumlah perkara yang seharusnya 

diselesaikan di luar gedung pengadilan 

3. Persentase pencari 
keadilan tertentu 
yang mendapat 
Layanan Bantuan 
Hukum 

Persentase perbandingan jumlah pencari 

keadilan golongan tertentu yang 

mendapatkan layanan bantuan hukum 

dengan jumlah pencari kedilan golongan 

tertentu  

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindak lanjuti (di 

eksekusi) 

Persentase perbandingan jumlah putusan 

perkara yang ditindak lanjti dengan jumlah 

putusan perkara yang sudah BHT 
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C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 

Adapun rencana kinerja tahun 2017 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut :  

NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan akuntabel. 

1. Persentase perkara yang diselesaikan 
a. Pidana   
b. Perdata 

100% 

2. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 
a. Pidana 
b. Perdata 

100% 

3. Persentase penurunan sisa perkara 
a. Pidana 
b. Perdata  

1% 

4. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
a. Banding 
b. Kasasi 
c. PK 

100% 

5. Persentase perkara pidana anak yang 
diselesaikan dengan diversi 

1% 

6. Indeks responden yang puas terhadap 
layanan peradilan 

100% 

2. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara. 

1. Persentase isi putusan yang diterima 
oleh pihak tepat waktu 

100% 

2. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

100% 

3. Persentase berkas perkara yang 
diajukan bading, kasasi, PK secara 
lengkap dan tepat waktu 

100% 

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

100% 

3.  Meningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan. 

1. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

2. Persentase perkara yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan 

NA 

3. Persentase pencari keadilan tertentu 
yang mendapat Layanan Bantuan 
Hukum 

100% 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindak lanjuti (di eksekusi) 5% 
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D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 

 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata 

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai 

dasar evaluasi kinerja.  

 Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Muara Enim , sebagai 

berikut:  

Penetapan Kinerja Tahun 2017 

NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan akuntabel. 

1. Persentase perkara yang diselesaikan 
a. Pidana   
b. Perdata 

100% 

2. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 
a. Pidana 
b. Perdata 

100% 

3. Persentase penurunan sisa perkara 
a. Pidana 
b. Perdata  

1% 

4. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
a. Banding 
b. Kasasi 
c. PK 

100% 

5. Persentase perkara pidana anak yang 
diselesaikan dengan diversi 

1% 

6. Indeks responden yang puas terhadap 
layanan peradilan 

100% 

2. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara. 

1. Persentase isi putusan yang diterima 
oleh pihak tepat waktu 

100% 

2. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

100% 

3. Persentase berkas perkara yang 
diajukan bading, kasasi, PK secara 
lengkap dan tepat waktu 
 

100% 
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4. Persentase putusan perkara menarik 
perhatian masyarakat yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 
hari setelah diputus 

100% 

3.  Meningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan. 

1. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

2. Persentase perkara yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan 

NA 

3. Persentase pencari keadilan tertentu 
yang mendapat Layanan Bantuan 
Hukum 

100% 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindak lanjuti (di eksekusi) 5% 

 

DUKUNGAN DANA : 

1. Program Peningkatan Manajemen    
Peradilan Umum      Rp130.350.000,- 
 

2. Program Dukungan Manajemen dan       
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung  Rp 4.351.896.000,-  


