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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Negeri Jember 2O1O-2OL4.

Pengadilan Negeri Jember adalah

menyelenggarakan peradilan guna

merupakan kawal depan ( vrovost)

Timur.

pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus

Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No,

25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-

undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib

menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya'

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan

dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember

Jember"16 Januari 2013

NrP. 19580503 L98
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1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistern peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

pengadilan Negeri Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Jember

merupakan lingkungan Peradilan {Jmum di bawah Mahkamah Agung Republik

lndonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan- Pengadilan

Negeri Jember sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik lndonesia bertugas

dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang

masuk di tingkat Pertama.

perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun seGra sistematis dan

bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

pada lingkungan Pengadilan Negeri Jember. Rencana Strategis ini dijabarkan ke

dalam program yang kernudian diuraikan kedalam reneana tindakan. Rencana

Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh

sumber daya manusla yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhifungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jember, baik

lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis

pengadilan Negeri Jember dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah

untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik lndonesia

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lndonesia'

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan pengadilan Negeri Jember mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan

kemudian, mencakuP:



1. pengadilan Negeri Jember merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik

dengan pemerintah Kabupaten Jember'

2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Jember'

selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Jember- dirinci dalam

beberaPa asPek:

1. Aspek Proses Peradilan

r putusan pengadilan Negeri Jember belum semua dapat diunduh/ diakses

cePat oleh masYarakat

o Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat pencari keadilan diwilayah hukurn Pengadilan Negeri Jember'

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

o Pengadilan Negeri Jember belum mempunyai kewenangan untuk merekrut

pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

. Pengadilan Negeri Jember kekurangan pegawai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja sesuai yang dibutuhkan'

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

o Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

o Karena keterbatasan SDM, sistem manajemen perkara berbasis teknologi

informasipenyelesaiannyabelumdapatsesuaitarget

5. AsPek Sarana dan Prasarana

o Anggaran yang diterirna Pengadilan Negeri Jember dari pusat belum sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

G. Peluang (OPPortunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Jember untuk

melakukan perbaikan ditiniau dari beberapa aspek :

1. AsPek Proses Peradilan

e Adanya website pengadilan Negeri Jember yang memberikan informasi kepada

masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja



o Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengaditan

Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas

sumber daYa manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

r Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk

internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan

Tinggi SurabaYa.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

e Dukungan dan koordinasiyang baik dengan Pengadilan Tinggi Surabaya

5. Aspek Sarana dan Prasarana

. sudah tersedianya fasilitas Teknologi lnformasi di Pengadilan Negeri Jember'

berupa internet, website Pengadilan Negeri Jember

Tantangan Yang dihadaPi (Thrcae1

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Jember yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagairnana Yang diharaPkan.

1. Aspek Proses Peradilan

r Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna iasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peraditan

oPersonildiPengadilanNegeriJemberbelumseluruhnyamenguasaivisidan

misi Pengadilan Negeri Jember

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

r Belum adanya sistem reward & punishmenf untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan

4. Aspek Tertib administrasidan manajemen peradilan

r Letak Pengadilan yang jauh dari surabaya, sehingga pengiriman administrasi

untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi surabaya membutuhkan waktu

lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

o Aflggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

sesuai dengan kebutuhan



2.1. VlSl

Rencana Strategis pengadilan Negeri Jember Tahun 2010 - 2014 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kineria dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selaniutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember diselaraskan denga arah kebiiakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan renffina pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)

2005 * 2A25 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 '2A14,

sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 *

2014.

visi adalah suatu gambaran yang rnenantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewuiudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Jember.

Visi Pengadilan Negeri Jember mengacu pada visi Mahkamah Agung Rl adalah

sebagaiberikut:

*MEWIJITDKAN PENGADILAA' A'EGERI YANG AGUNG'

2.2. [4!gl

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik'

Misi Pengadilan Negeri Jember., adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi'

2. Meningkatkan kualitas Surnber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan

pelayanan Pada masYarakat

3. Metaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuaidengan ketentuan

yang berlaku

4



2"3. ?UJU&fl! ru&ftd $ASAR,&N STRATffiffiI$

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

sarnpai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi Pengadilan Negeri Jember.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengaditan Negeri Jember. adalah sebagai berikut

l

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan NegeriJember 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 2010 sampai dengan

tahun 2A14, $asaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifrtas pengelolaan penyelesaian perkara

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

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

ifdmlKAT*ffi KXNffi reJA UTrqffifl &

lndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Huburrgan tujuan, sasaran dan indikator kineria utama dengan

digambarkan sebagai berikut :

lndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

datam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kineria utama dengan

digambarkan sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJANO

L

KINERJA UTAMA

Meningkatnya
Denvelesaian perkara

aferseniase mediasi yang diselesaikan

h Pers,entase sisa oerkara Vano dEeEsalKan
c. Persentase perkara yang dlseesaxalr
d. Persentase perkara yang diselesaiKan danm

iannka waktrr maksimal6 bulan

Persentase Penurunan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- PpniniAlan Kembali

2. Peningkatan aksePbilitas
putusan Hakim

3. Peningkata n efektifitas
pengelolaan
oenyelesaian Perkara

a. Persentase berkas yang dla1uKan Danotng, Kasasr

dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang dlreglsrer oan slaP
didietrihr rsikan ke Maielis

c. Persentase penyampalan pemoenranuan reraas
nrrrrrcan fcnaf waktu temoat dan para pihak

r,l Prns,anfase nenvitaan teoat waKlu oan tempar
a Patin Maialis Hakim terhadaD DeIKara

4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadaP
peradilan (acces to
iustice)

a. Persentase perkara prodeo yang clsetesalKalr

b. Persentase perkara yang oapar qlseresarn'lrr

r{annan carp- zcttima nlaat

c. Persentase (amar) putusan perKara (yang IIIEIralt'r

perhatian rnasyarakat) yang dapat diakses secara
'on 

line dalam waktu maksimal t hari kerja sejak
r,linr rfr tc

5. MeningkatnYa kePatuhan
tefiadap Putusan
Denoadilan.

Persentase permohonan eKseKusl aras putusarr

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindzklanir rfi

6. MeningkatnYa kualitas
DrenOaWasan

a. Persentase pengaduan masyaraKar ytrltg

b. Persentase temuan hasil perlenksaan eKsrernar

vans ditindaklanluti'

?"d., PRffiffiffiAMI ruA,N KEGIATAffi

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Jember

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program

dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :



b.

Program Peningkatan Manaiemen Peradilan Umum

Prograrn Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakpt terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Jember- dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

3. Pengiriman berkas perkara banding,kasasidan PK disampaikan secara lengkap

dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian b-erkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasidan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

Program Dukungan Manajernen dan Pelaksanaan Tugas Teknis l-ainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikut sertakan pegawai pada diklat teknis yudisial dan non yudisial yang

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Surabaya

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan

Pengadilan Negeri Jember.

G.



3,T. ARAI-{ KHBIJAKAN DAru STRATEGI PENGAN|LAN{ NEGERI JHMBER

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Negeri Jember menetapkan arah dan kebiiakan dan strategi sebagaiberikut :

1. Peningkatankineria.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam rneningkatkan sistem manajemen

perkara yang akuntabet dan transparan sehingga masyarakat pencari keadllan

dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan

integritas sumber daya aparatur peradilan-

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebiiakan dan strategi

peningkatan kinerja :

r Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi sesuai dengan

kompetensi

o pengawasn eksternal dan internal. Hat ini disebutkan untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa

keaditan masYarakat.

. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

informasi l/ang memadai untuk rneningkatkan kineria'

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan ietas hak

dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan-

. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

r Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik



Rencana strategis Pengadilan Negeri Jemeber tahun 2070-201.4 diarahkan untuk merespon
berbagai tantangan dan peruang sesuai dengan tuntutan perubahan ringkungan strategis, baik
yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk
menggambarkan peta permasalahan, titik-titik temah, peluang tantangan, program yang
ditetapakan' dan strategis yang akan dualankan selama kurun waktu rima tahun, serta output
yang ingin dihasilkan dan out corne yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jember harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu-
Dengan dernikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini
diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan daram melakukan pengukuran tingkat
keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan pengadllan Negeri Jernber.
memiliki pedoman yang dapat diiadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran
program selama lima tahun yaitu 2010-20!4, sehingga visi dan misi pengadilan Negeri Jember.
dapat terwu.iud dengan baik.
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