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KATA PENGANTAR 

 

 

 Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  tentang Pembentukan Tim 

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Tahun 

2015 - 2019. 

            Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator 

Tujuan,  Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 

Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi 

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan  Hasil Evaluasi 

Laporan  Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Jajaran Pradilan 

dibawahnya dan  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya 

disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II. 

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung 

Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II adalah 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari 

apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-

perbaikan disesuaikan dengan   kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan 

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II. Semoga  Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam 

mendukung visi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  yaitu Terwujudnya Pengadilan 

Negeri Wonosari yang Agung. 
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REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019 

PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II 

 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum   

 
 Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran 

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, 

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri 

Wonosari 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 

Wonosari kelas II bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

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

bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang  dan kendala yang ada pada 

lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Rencana Strategis ini dijabarkan ke 

dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.  

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, 

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana 

serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Wonosar Kelas II 

baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.Pengadilan Negeri 

Wonosari  Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk 

mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

selama kurun waktu 2010-2014 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah 

tertuang dalam Rencana Strategis 2010-2014. Adapun capaian sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara 

Upaya Mediasi yang menjadi akta perdamaian 
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       Sejak mediasi secara resmi dikembangkan dalam proses penyelesaian perkara 

perdata di Pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 

yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2008, maka Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

terus melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara perdata gugatan, karena 

mediasi dipercaya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih 

cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak 

dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa 

keadilan dan bersifat win-win solution. 

      Dalam upaya penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri 

Wonosari Kelas II menargetkan 30% , Tahun 2012 merupakan capaian tertinggi sesuai 

target yaitu 30% sedangkan dibandingkan perkara perdata yang masuk dengan jumlah 

perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi belum maksimal tercapai, 

sehingga perlu ditingkatkan lagi upaya mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata. 

Penyelesaian perkara yang masuk 

       Capaian pelaksanaan tugas pokok menyelesaikan perkara, sepanjang tahun 2010-

2014, rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk 

(tidak termasuk sisa perkara tahun sebelumnya) dan putus (tidak termasuk sisa perkara 

yang putus paa tahun tersebut) mencapai 90,49%, 94,63%, 96,40%, 95,52% 91,39% 

secara berturut-urut yang berarti bahwa penyelesaian perkara rata-rata  90% 

terselesaikan, yang 10% merupakan perkara yang masuk pada akhir tahun yang 

bersangkutan. Penyelesaian perkara tertinggi pada tahun 2012. 

Tabel 1: Tabel Produktifitas Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II memutus perkara 

Keterangan Desember 

2010 

Desember 

2011 

Desember 

2012 

Desember 

2013 

Desember 

2014 

Perkara Masuk 326 503 1.360 669 244 

Perkara Putus 295 476 1.311 639 223 

% Rasio 90,49% 94,63% 96,40% 95,52% 91,39% 

Sumber: laporan Tahunan Pengadilan Negeri Wonosari 2010 s/d 2014 

 

Penyelesaian Sisa perkara 

     Untuk capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat diputus 

pada tahun berjalan mencapai 100% 
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Penyelesaian perkara  yang diselesaian dalam jangka waktu 6 bulan. 

Untuk capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 

6 bulan kurun waktu 2010-2013 dapat dipenuhi sesuai waktu yang ditentukan 

sehingga capaiannya 100%. Pada Tahun 2014 penyelesaian perkara diselesaikan 

dalam jangka waktu 5 bulan dapat dipenuhi sesuai waktu yang ditentukan sehingga 

capaiannya 100% 

     Stabilnya produktifitas Pengadilan Negeri Wonosari dalam penyelesaian perkara 

tidak terlepas dari: 

a. Manajeman pembagian perkara untuk majlis/hakim dan panitera pengganti yang 

menyidangkan 

b. Penerbitan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tentang Hakim 

Pengawas Bidang 

c. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 

(empat) lingkungan Peradilan. 

2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim 

   Upaya Pengadilan Negeri Wonosari untuk mewujudkan pelayanan hukum yang 

berkeadilan terutama dalam memberikan rasa keadilan pada pencari keadilan 

tercermin dalam putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum oleh pencari 

keadilan untuk melakukan banding, kasasi maupun PK. Tahun 2010-2014, rasio 

pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum dibanding perkara yang putus 

berturut-turut mencapai 95%. 

Tabel 2: Tabel Perkara Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II yang tidak melakukan 

upaya hukum. 

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 

Masuk 326 503 1.360 669 244 

Putus 295 476 1.311 639 223 

Upaya Hukum 14 23 13 11 21 

Tidak Upaya Hukum 281 453 1.298 628 202 

% Rasio 95,25% 95,17% 99% 98.28% 90,58% 

  Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  2010 s/d/2014 

 



6 

 

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

 Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara kurun waktu 2010-2014 dapat 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung RI, Capaian kegiatan ini antara lain: 

1). Penyampaian berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara 

lengkap. 

2). Berkas perkara yang masuk yang diregister dan siap didistribusikan ke majlis 

3). Penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 

4). Penyitaan yang dilaksanakan tepat waktu dan tempat 

4.    Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) 

               Peningkatan akses terhadap Pengadilan merupakan komitmen dan program 

Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

tujuan: 

1). Memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan 

2). Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan 

3). Memberikan kemudahan dalam proses berperkara dengan teknologi informasi 

Dalam pelaksanaan di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sesuai dengan 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Hukum, yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian 

bantuan masyarakat miskin dan terpinggirkan yaitu: 1) Penyedia Pos Bantuan 

Hukum (Posbankum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3). 

Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo dan 4). Pelaksanaan sidang 

keliling dan penyediaan tempat sidang di luar kantor Pengadilan (Zetting Plaats). 

Realisasi yang dicapai adalah selama kurun waktu 2010-2014 adalah bahwa 

pelaksanaan sidang keliling hanya dapat dilaksanakan jika pihak ketiga yaitu 

kepolisian dan kejaksaan melaksanakan kegiatan yaitu perkara lalu lintas/tilang, 

sehingga Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II melaksanakan sidang keliling sesuai 

koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan negeri, sedang untuk perkara perdata 

digunakan untuk permohonan akta kelahiran, namun kegiatan permohonan akta 

kelahiran ini belum terlaksana (baru koordinasi dengan pemerintah daerah), karena 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-IX/2013 tanggal 30 April 
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2013 yang menentukan bahwa permohonan akta kelahiran untuk ankan yang 

berumur lebih dari satu tahun tidak lagi melalui penetapan pengadilan. 

Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

telah dilaksanakan dengan menjadwal lembaga bantuan hukum yang masuk di 

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II namun belum ada anggaran, sehingga belum 

melakukan perjanjian kerja sama yang dibiayai oleh anggaran untuk jasa advokat. 

Pelaksanaan pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo dapat 

dilaksanakan sesuai anggaran DIPA, dalam perkara pidana yaitu untuk membayar 

jasa advokat, saksi, dan penterjemah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka mengenai jasa advokat, biaya saksi 

penterjemah tidak lagi dibebankan Pengadilan karena beralih ke Kementerian 

Hukum dan Ham. 

Dengan peningkatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan 

Mahkmaha Agung RI dan misi dari Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, sangat 

membantu masyarakat pencari keadilan dalam mengakses proses persidangan sampai 

dengan hasil dari putusan perkara. Pencari keadilan dapat langsung melihat di 

Aplikasi Perkara yaitu SIPP tentang amar putusan dakam waktu 1X24 jam. 

5.    Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Capaian penyelesaian perkara perdata penyitaaan/eksekusi kurun waktu 

2010-2014 mencapai rata-rata 45%. Penilaian capaian ini adalah perkara 

penyitaan/eksekusi yang masuk dibandingkan dengan perkara penyitaan/eksekusi 

yang dapat dilaksanakan. Jadi indikator ini tidak mencapai target yang yelah 

ditetapkan sebesar 75% dikarenakan setelah dilakukan anmaning para pihak mohon 

untuk bermusyawarah sendiri untuk mencapai untuk mencapai mufakat di luar 

pengadilan namun ternyata lama tidak memberitahukan hasil dari musyawarah 

tersebut. 

 

1.2. Potensi Permasalahan   

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Wonosari kelas II mencakup hal-hal yang memang 

sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang 

dikembangkan kemudian, mencakup: 
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1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) 

pegawai  Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri  

selaku  pemegang kekuasaan kehakiman 

3. Adanya Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran Mahkamah Agung dan Dirjen 

Peradilan Umum yang mengatur kewenangan dan tata cara pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman. 

B. Kelemahan (Weaknes)  

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dirinci 

dalam beberpa aspek: 

1.  Aspek  Proses Peradilan 

 Proses perkara Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II belum dapat diunduh/ diakses 

cepat oleh  masyarakat. 

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat 

pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

2.  Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II kekurangan pegawai yang menguasai 

teknologi informasi sesuai kebutuhan Pengadilan. 

 Rekrutmen PNS yang diterima belum mencukupi dengan kapasitas dan kemampuan 

kerja yang dibutuhkan  di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

3.  Aspek  Pengawasan dan Pembinaan  

 Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. 

 Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 

4.  Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Belum terlaksananya dengan baik sistem manajemen perkara berbasis  teknologi 

informasi. 

5.  Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dari pusat belum 

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. 

C.  Peluang (Opportunities)  

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Wonosari Kelas 

II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 
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1.  Aspek  Proses Peradilan 

 Adanya website Pengadilan Negeri Wonosari kelas II yang memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang alur proses berperkara/proses persidangan; 

 Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri 

Wonosari Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat mengetahui 

perkembangan perkara/proses persidangan.  

2.   Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung serta dari instansi terkait untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

3.  Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal 

maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.  

4.  Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta. 

5.  Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Wonosari 

Kelas II berupa internet, website Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Aplikasi 

Kepegawaian, Aplikasi Keuangan dan SIPP. 

 

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)  

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II yang 

akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan 

sebagaimana yang diharapkan. 

1. Aspek  Proses Peradilan 

 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.  

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Personil di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II belum seluruhnya menguasai visi 

dan misi Pengadilan Negeri Wonosari.Kelas II 

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 
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 Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat 

peradilan. 

4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya 

pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat. 

5. Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai 

dengan prioritas kebutuhan. 
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BAB  II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1. VISI  DAN MISI 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri 

Wonosari Kelas II.  

Visi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung 

RI  adalah sebagai berikut : 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Wonosari Yang Agung” 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.  

Misi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wonosari 

Penjelasan keempat  misi ini dalam rangka memastikan adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari 

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya 

kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian 

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sebagai lembaga (kemandirian institusional) 

serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian 

individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Wonosari secara efektif. Sebagai 

konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan 

kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial ( konsep satu atap), 

maka fungsi fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, 

administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia. Harus dijalankan 

secara baik, hal ini dimaksudkan agar tidak menngganggu pelaksanaan tugas 

kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting yang perlu diperjuangkan 
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adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana 

pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN . Kebutuhan adanya kepastian 

ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.  

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari 

juga mengandung aspek kemandirian hakim ( kemandirian individual/fungsional) 

yang terkait  

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan pada pencari keadilan. 

Maksudnya tugas Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II adalah menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi 

perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II mempertimbangkan 

kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi 

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Perbaikan yang akan dilakukan oleh 

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II selain menyentuh aspek yudisial yaitu subtansi 

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan 

pelayanan administratip sebagai penunjang berjalannya proses yang adil, 

sebagaimana sesuai dengan tugas Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II yyitu 

menerima, memeriksa dan memutus perkara yang masuk dengan cepat dan akurat 

sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang cepat 

tidak berbelit dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga para pencari 

keadilan tidak mengajukan upaya hukum. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari. 

Maksudnya adalah kualitas kemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari akan 

menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan. Dalam sistem satu atap, peran 

Pimpinan Pengadilan Negeri Wonosari, selain menguasai aspek teknis yudisial, 

diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis ( 

kepemimpinan dan menejerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Pengadilan 

bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan yang 

dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan 

dibantu oleh pelaksana urusan administrasi dengan kata lain, pimpinan Pengadilan 

Negeri Wonosari harus memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial. Demi 

terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari menitik beratkan 
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pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan 

kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial ( kemimpinan dan manajerial). 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wonosari 

Maksudnya adalah kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wonosari 

merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan 

kepada Pengadilan Negeri Wonosari. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan 

dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk 

pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan 

membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Negeri 

Wonosari itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal personil 

pengadilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan 

pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta penghargaan ataupun 

hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, 

memberikan perlakukan yang setara serta jaminan proses yang jujur dan adil hanya 

dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk mewujudkannya. 

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat pencari keadilan, yaitu dengan informasi 

proses perkara secara elektronik, pelaksanaan pengawasan yang optimal dan 

pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

2.2.   TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan  visi 

dan misi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

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

3.  Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 
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Dengan indikator tujuan sebagai berikut: 

NO.                         Tujuan               Indikator    Target 

1. Terwujudnya pelayanan prima 

bagi masyarakat pencari keadilan 

Persentase perkata yang 

diselesaikan tepat waktu  

 

85% 

2. Terwujudnya peningkatan akses 

peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat bantuan hokum 

 

100% 

 

 

3. Terwujudnya kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem 

peradilan melalui penyelesaian 

perkara 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100% 

 

 

Sesuai dengan misi dan dalam rangka mewujudkan visi mendukung terwujudnya 

Pengadilan Negeri Wonosari Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II 

menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut: 

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

2.  Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4.  Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

 

Dengan indikator sasaran sebagai berikut: 

No. Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator Target 

1. Terwujudnya pelayanan 

prima bagi masyarakat 

pencari keadilan 

Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan: 

- Perdata 

- Pidana 

 

Persentase 

perkara  

- Perdata 

- Pidana 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

85% 
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Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase 

penurunan sisa 

perkara: 

- perdata 

- pidana 

 

Persentase 

perkara yang 

tidak 

mengajukan 

upaya hukum: 

-Banding 

-Kasasi 

-PK 

 

Persentase 

Perkara Pidana 

Anak yang 

Diselesaikan 

dengan Diversi 

 

Index responden 

pencari keadilan 

yang puas 

terhadap 

layanan 

peradilan 

 

Persentase isi 

Putusan Yang 

Diterima Oleh 

Para Pihak 

Tepat Waktu 

 

Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui Mediasi 

 

Persentase 

berkas perkara 

yang diajukan 

Banding, Kasasi 

dan PK secara 

lengkap dan 

tepat waktu 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

78% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

100% 
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Persentase 

Putusan Perkara 

yang menarik 

perhatian 

masyarakat 

ysng dspst 

diskses secara 

online dala 

waktu 1 hari 

setelah diputus 

 

- 

2. Terwujudnya peningkatan 

akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Perentase 

Perkara Prodeo 

yang 

diselesaikan 

 

Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan di 

luar gedung 

Pengadilan 

 

Pesentase 

Pencari 

Keadilan 

Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat 

Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

 

100% 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

100% 

3. Terwujudnya 

kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem peradilan 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

 

 

Persentase 

Putusan perkara 

Perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

 

 

80% 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG. 

 Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran 

pembangunan di bidang hukum telah menerapkan arah kebijakan dan strategi lembaga . 

Mahkamah Agung menerapkan 7 (tujuh) sasaran strategi yang terdiri dari: 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara 

2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

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

5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

6. Peningkatan kwalitas pengawasan 

7. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia 

      Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk 

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta 

arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon I. Adapun arah kebijakan adalah: 

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara 

2. Menerapkan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya) 

3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi 

manajeman peradilan 

4. Penegakkan konsestensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan 

5. Meningkatkan kualitas dan kwantitas kinerja pengawasan 

6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturusasi, 

organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru dan penguatan manajeman 

 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah Agung 

adalah tumpukan perkara., namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu 

meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan 

penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Tingkat penyelesaian di MA tidak hanya 

disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus 

perkara, namun juga masalah minutasi dan infprmasi perkara merupakan bagian dari 

permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi 
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masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan 

penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal 

peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. 

 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, tata Usaha negara (TUN) dan 

Militer. 

Manajeman yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan 

tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan Umum merupakan ujung tombak dalam 

memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan 

oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. 

 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan 

tugas pokok pengadilan agama. Baan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam 

memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan 

oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. 

 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer. 

      Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

suatu  lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan tata usaha negara dan militer 

yang melaksanakan tugas pokok pengadilan tata usaha negara dan militer. Baan peradilan tata 

usaha negara  merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis 

peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya 

tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. 

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 

- Rekrutmen dan penempatan kembali hakim agar tercapai ratio ideal dengan jumlah 

perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan. 

- Meriviu dan menyempurnakan kebijakan tentang pembatasan perkara yang dapat 

diajukan kasasi di MA. 

- Melakukan kajian tentang revisi hukum agar sesuai dengan kebutuhan peradilan di 

Indonesia. 

- Penyediaan dana prodeo pada setiap pengadilan tingkat pertama. 

- Mengoptimalisasikan fungsi pelaksanaan sidang keliling (zetting plastz) untuk 

menjangkau lapiran masyarakat. 

 Program Pendidikan dan Pelatihan MA 

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak 

pada sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kwantitas aparatus 

pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya 



19 

 

dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi yang lain pengembangan kepastian 

lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitihan yang memadai untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan 

dan pelatihan aparatus pengadilan yang didukung dengan hasilpenelitian yang memadai 

diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan 

dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka peningkatan Profesionalisme aparat hukum serta 

peningkatan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat. 

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 

- Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja 

Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita. 

- Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu manajemen kepemimpinan. 

 Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan rugas teknis lainnya MA 

Peningkatan profesionalisme aparat hukum pelayanan hukum dan bantuan hukum 

kepada masyarakat ridak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pengadilan harus didukung pelh 

manajeman dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

- Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang 

dipublikasikan. 

- Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk 

lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara. 

- Peningkatan sosialisasi tentang peran MA lembaga peradilan kepada masyarakat. 

Dalam upaya penegakan citra positif pengadilan. 

- Mengembangkan teknik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau 

keluhan pera pengguna jasa pengadilan. 

- Melakukan anasilis dan evaluasi jabatan 

- Menetapkan standar kinerja individu. 

- Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya. 

- Menyusun kebijakan tentang reward and punisment. 

- Penyempurnaan kebijakan sistem rekrutmen aparat peradilan 

- Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai. 

 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA 
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Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara MA diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan sarana dan prasarana MA dalam mendukung pelaksanaann tugas pokok MA dan 

badan-badan peradilan di bawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. 

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk 

kebutuhan aparatur MA khusus melaksanakan amanat undang-undang No.46 tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung memprioritaskan 

pembangunan gedung pengadilan untuk pidana korupsi pada ibukota propinsi secara bertahap 

dan sarana pendukungnya dari tahun 2010-2014. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan 

sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan. 

 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatus negara MA-RI. 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar 

seluruh lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. 

Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mugkin terjadi dalam 

pelaksanaan tugas tesebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat 

dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatus pengadilan dalam 

melaksanakan tugasnya.Namun pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi satu bagian yang tidak 

terpisahkan. Oelh karena itu, untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh 

seorang pengawas yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi. Fungsi 

pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatus pengawasan yang 

berintegritas dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal 

penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan 

profesionalisme aparat hukum 

 

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI WONOSARI 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka Pengadilan Negeri Wonosari 

Kelas II telah menetapkan 4 sasaran sebagai berikut: 

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

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

 

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Wonosari 

Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian 

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 
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   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk 

mencapai  sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara 

dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan 

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah: 

1. Penyelesaian sisa perkara perdata maupun pidana 

2. Penyelesaian perkara perdata dan pidana tepat waktu 

3. Penyelesaian perkara pidana dan perdata sehingga meningkatkan penurunan sisa 

perkara 

4. Penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaian dalam jangka waktu maksimal 5 

bulan 

5. Penyelesaian Perkara sehingga pencari keadilan tidak mengajukan upaya hukum 

6. Penyelesaian perkara pidana anak dengan upaya diversi 

7. Melaksanakan survey kepuasan pencari keadilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan 

8. Menyampaikan isi putusan kepada para pihak tepat waktu. 

9. Penyelesaian perkara perdata melalui upaya mediasi 

10. Pelayanan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan 

biaya perkara/prodeo 

11. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui 

Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Wonosari 

12. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara 

13. Penyampaian berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat waktu 

14. Menindaklanjuti permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang diajukan 

 

b. 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 menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkwalitas, Kegiatan 

pokok yang dilaksanakan dalam program ini dalam kurun Waktu tahun 2015-2019 

adalah: 

1. Mengikuti diklat teknis yudisial dan non yudisial 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 
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3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 

4. Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran 

 

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah Agung 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyelesaian sarana dan 

prasarana.Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di 

lingkungan peradilan tingkat pertama dan banding, terbagi dalam kurun waktu tahun 

2015-2019 sebagai berikut: 

1. Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II merencanakan 

penggantian sarana dan prasarana yang telah dihapuskan melalui Pelelangan 

Penghapusan Barang Milik Negara antara lain: Kendaraan Dinas Roda Dua dan 

Kendaraan Dinas Roda Empat., peralatan dan mesin serta meubelair kantor. 

Merencanakan rehabilitasi dan perluasan gedung kantor agar sesuai dengan 

protoype Mahkamah Agung RI dalam artian luas, tidak hanya bentuk fisik tetapi 

mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Bahwa gedung kantor 

Pengadilan Negeri Wonosari sudah beumur kurang lebih 30 tahun dan untuk 

memenuhi prototype Mahkamah Agung RI dalam artian luas maka perlu merehab 

untuk memenuhi sarana prasarana penunjang pelayanan secara berkelanjutan. 

2. Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II merencakan kelanjutan 

rehabilitasi dan perluasan Pembangunan Gedung Kantor sesuai prototype 

Mahkamah Agung RI lanjutan I, serta usulan peralatan dan mesin serta meubelair 

(juga meubelair rumah dinas) yang belum terpenuhi. 

3. Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri WonosariKelas II masih merencanakan 

rehabilitasi dan perluasan Pembangunan Gedung Kantor sesuai prptotype 

Mahkamah Agung RI Lanjutan II beserta Sarana dan Prasarananya (meubelair dan 

peralatan mesin) yang belum terpenuhi. 

4. Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Wonosari merencanakan pengadaaan tanah 

untuk dibangun rumah dinas hakim, panitera dan sekretaris, Kami informasikan 

bahwa rumah dinas hakim dan panitera yang sekarang ini terletak dibelakang 

gedung kantor hanya dibatasi jalan masuk rumah dinas, untuk lahan dirumah dinas 
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hakim yang lama direncanakan untuk lahan pelayanan pada masyarakat pencari 

keadilan, dibangun gedung persidangan anak, tempat barang bukti dan lahan 

parkir. 

5. Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II merencanakan 

pembangunan rumah dinas ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan sekretaris. 

3.3.  KERANGKA REGULASI 

Untuk mewujudkan program dan kegiatan berjalan dengan baik maka perlu didukung 

dengan regulasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, 

adalah  sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun  1986 tentang Peradilan Umum 

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung 

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung 

6. Peraturan Mahkmah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan   

7. Melaksanakan SOP penanganan perkara yang telah ditetapkan 

8. Melaksanakan SEMA 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. 

9. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang 

ditetapkan tanggal 31 Juli 2018 yaitu proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. 

10. Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana 

11. Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

12. Melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik Upaya Hukum 
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13. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan 

14. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian 

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP 

15. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

Di Pengadilan 

16. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin 

Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya 

17. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan 

Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

Dibawahnya 

18. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

Dibawahnya. 

19. Melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan 

Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan 

20. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 

21. Melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang 

Pemberlakukan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum 

22. Peningkatan kinerja 

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem 

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari 

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi  

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

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

integritas sumber daya aparatur peradilan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan 

kinerja  

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai 

dengan kompetensi.  

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya 

proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
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 Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya. 

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi 

informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja. 

23. Peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan 

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan 

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.  

 Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan  

 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik 

 

3.4.  KERANGKA KELEMBAGAAN 

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Kepaniteraan mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 

KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah 

Agung RI Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah 

Agung RI dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dapat dipahami 

bahwa Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang 

terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan 

teknis dan administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai 

kerangka kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi dan misi serta 

sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung.  

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dilaksanakan oleh 

Pimpinan Pengadilan yaitu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari 

Kelas II dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri 

Wonosari Kelas II. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, Kesekretariatan 

dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

Mengenai organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II telah 

diatur dalam Peraturan Mahkmah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

Peraturan Mahkmah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

 

Pasal 1  

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.  
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(2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di 

Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil 

Ketua Pengadilan.  

(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan 

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.  

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada 

Panitera Pengadilan  

 

Pasal 2  

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. 

 

Pasal 3  

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:  

a. Kepaniteraan Peradilan Umum;  

b. Kepaniteraan Peradilan Agama;  

c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan  

d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara  

 

Pasal 4  

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

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

Pasal 6  

(1) Kepaniteraan Peradilan Umum, terdiri atas :  

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi; dan  

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri.  

(2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi diklasifikasikan dalam 2 (dua) tipe, terdiri atas :  

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A; dan  

b. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi.  

(3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas :  

a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus;  

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A;  

c. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B; dan  

d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II.  

 

 

Bagian Ketujuh  

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II  

Paragraf 1  

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  

 

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 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.  

 
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 76  

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang 

perdata  

 

Pasal 78  

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang 

pidana  

 

Pasal 80  

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang 

perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 

tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya 

yang diperlukan  

 

Pasal 83  

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan  

 

Pasal 232  

Kesekretariatan Peradilan Umum, terdiri atas:  

a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi; dan  

b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri.  

 

Pasal 233  

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a, 

diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri atas:  

a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A; dan  

b. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.  

 



28 

 

Pasal 234  

Kesekretariatan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf b, 

diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas:  

a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus;  

b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A  

c. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B; dan  

d. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.  

 

Bagian Ketujuh  

Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II  
Paragraf 1  

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  

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 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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STRUKTUR PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                   Garis Koordinasi 

                   Garis Tanggung Jawab 

 

 

 

 

HAKIM 
WAKIL KETUA 

PANITERA SEKRETARIS 

WAKIL PANITERA 

SUBBAGIAN UMUM 

DAN KEUANGAN 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN, TI DAN 

PELAPORAN 

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, 
ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA  

KEPANITERAAN 

KHUSUS 
KEPANITERAAN 

PIDANA 

KEPANITERAAN 

PERDATA 
PANITERA MUDA 

PERDATA 

 

PANITERA MUDA 

PIDANA 

 

PANITERA MUDA 

KHUSUS HUKUM 

 

KASUBBAG 

PERENCANAAN, TI DAN 

PELAPORAN 

 

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, 

ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

 

KASUBBAG UMUM 

DAN KEUANGAN 

 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

KETUA 

 

 

1. PANITERA PENGGANTI 

2. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI 

3. PRANATA PERADILAN 

KEPANITERAAN 
HUKUM 

PANITERA MUDA 
HUKUM 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

1. FUNGSIONAL ARSIPARIS 

2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 

3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 

4. FUNGSIONAL BENDAHARA 



 

 

                     BAB IV 

               TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

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

Wonosari Kelas II memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu:  

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 
TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

 

 

 

 

a. Perkara Peradilan Umum 

yang diselesaikan 

ditingkat Pertama dan 

Banding yang tepat 

waktu  

 

b. Perkara Peradilan Umum 

yang diselesaikan melalui 

Pembebasan Biaya 

Perkara. 

 

c. Pelaksanaan Pos Bantuan 

Hukum. 

 

 

140 

perkara 

 

 

 

 

2 

perkara 

 

 

 

480 jam 

 

140 

perkara 

 

 

 

 

2 

perkara 

 

 

 

480 jam 

 

140 

perkara 

 

 

 

 

2 

perkara 

 

 

 

480 jam 

 

140 

perkara 

 

 

 

 

2 

perkara 

 

 

 

480 jam 

 

 

150 

perkara 

 

 

 

 

0 

perkara 

 

 

 

480 jam 

 

 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung 

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 
TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pembinaan 

Administrasi 

dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan 

Urusan 

Administrasi 

 

 

 

a. Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 

Daerah 

 

 

b. Layanan Perkantoran  

 

 

 

c. Operasional dan 

Pemeliharaan Kantor. 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 

 

12  

bulan 

layanan 
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3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 
TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana di 

Lingkungan 

Mahkamah 

Agung 

 

 

 

a. Layanan Internal 

 

 

 

 

1 

program  

 

 

 

1 

program  

 

 

 

1 

program  

 

 

 

1 

program  

 

 

 

1 

program  

 

 

 

Untuk alokasi anggaran lebih detailnya ada pada matrik kinerja pendanaan sebagaimana 

terlampir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Rencana strategis Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  Tahun 2015-2019 diarahkan 

untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan 

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini 

merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, 

tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 

lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.  

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  harus terus disempurnakan 

dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan 

perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan 

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri 

Wonosari Kelas II  memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, 

tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi 

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  dapat terwujud dengan baik.  

 

 

Wonosari,           Februari  2019 

 

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari 

Kelas II 

  

  

  

  

 

    Husnul Khotimah, S.H.,M.H 

 

NIP. 197412131999032002 
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