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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 Banda Aceh. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- 

Undang No. 25 Tahun 2004 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. 

Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada 
di Propinsi Aceh. 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana 

Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015-2019. 
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1.1. KONDISI UMUM 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran 

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, 

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan 

Negeri Banda Aceh 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 Banda Aceh sebagai kawal depan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia 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 secara 

sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang 

dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

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 Banda Aceh, baik lingkungan 

internal maupun external sebagai variable strategis 

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung 

BABI-PENDAHULUAN 
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B. Kelemahan (Weaknesa) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh dirinci dalam 
beberpa aspek: 

1. Aspek Proses Peradilan 

• Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan 

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda 

Aceh. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

• Pengadilan Negeri Banda Aceh belum mempunyai kewenangan untuk 

merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. 

• Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. 
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

• Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja 

• Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi 
informasi 

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Banda Aceh mencakup hal-hal yang memang 

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

dikembangkan kemudian, mencakup: 

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kota Banda Aceh. 

2. Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan unsur Muspida dan memiliki 

hubungan baik dengan pemerintah Kota Banda Aceh. 

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan 

mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri 

Banda Aceh selaku Pengadilan Tingkat Pertama 

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Indonesia. 

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 
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c. Peluang (Opportunities) 
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Banda Aceh 

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 

1. Aspek Proses Peradilan 

• Adanya website Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dengan 

diberlakukannya aplikasi online berbasis internet yaitu Sistem lnformasi 

Penelusuran Perkara atau Case Tracking Sistem( SIPP/CTS ) dengan 

alamat http://www.sipp.pn-bandaaceh.go.id . 

• Adanya website direktori putusan Mahkamah Agung RI untuk mengupload 

semua putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh agar masyarakat dapat 

mengaksesnya di http://putusan.mahkamahagung.go.id/. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

• Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan 

kinerja. 

• Adanya sosialisasi. bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Mahkamah Agung untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

• Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik 

untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

• Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

• Belum tertibnya minutasi perkara yang sudah diputus. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Banda Aceh dari pusat belum 

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. 
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D. Tantangan yang dihadapi (Threats) 
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh 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 Banda Aceh belum seluruhnya menguasai 

visi dan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

• Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja 

aparat peradilan. 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

• Adanya pendelegasian ke Pengadilan Negeri lain menyangkut dengan 

memori banding/kasasi, pemberitahuan putusan, dan lain-lain sering 

terlambat diterima oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga 

membutuhkan waktu lebih lama dan proses pengiriman berkas perkara 

menjadi terlambat, baik ke Pengadilan Tingkat Banding maupu ke 

Mahkamah. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

• Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana 

tidak sesuai dengan kebutuhan 

• Sudah tersedianya fasilitas Teknologi lnformasi di Pengadilan Negeri 

Banda Aceh berupa internet, website Pengadilan www.pn- 

bandaaceh.go.id. 
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1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 

Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh, adalah sebagai berikut: 

2.2. MISI 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA SADAN PERADILAN YANG AGUNG DI 
L/NGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH " 

2.1. VISI 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tahun 2015 - 2019 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja 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. 

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman 

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh 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 pengedndalian 

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi 

dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Negeri Banda Aceh. 

Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI 

adalah sebagai berikut : 

I 

BAB 11 - VISI. MISI. TUJUAN 
I 
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lndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan. sasaran dan indikator kinerja 

utama dengan digambarkan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara 

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

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

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

6. Meningkatnya kualitas pengawasan 

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 Banda Aceh adalah sebagai berikut : 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan pada masyarakat 

3. Melaksanakan 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 sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

2.3. 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 Banda Aceh. 

Adapunt Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah 

sebagai berikut: 

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri 

Banda Aceh di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas 
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2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN 

NO KINERJA UTAMA INDIKA TOR KINERJA 

1. Meningkatnya a. Persentase mediasi vane diselesaikan 
penyelesaian perkara b. Persentase mediasi yang menjadi akta 

perdamaian 
c. Persentase sisa perkara vane diselesaikan 
d. Persentase perkara vana diselesaikan 
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 

ianaka waktu maksimal 5 bulan 
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 

ianaka waktu lebih dari 5 bulan 
2. Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: 

putusan Hakim -Verzet 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

3. Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK 
pengelolaan vane disampaikan secara lenckao 
penyelesaian perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke Maielis 
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas 

putusan tepat waktu, temoat dan oara oihak 
d. Prosentase oenvitaan teoat waktu dan temp at 
e. Ratio Maielis Hakim terhadap perkara 
f. Persentase responden yang puas terhadap proses 

peradilan 
4. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo vane diselesaikan 

masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik 
peradilan (acces to perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara 
justice) on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak 

dioutus. 
5. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan 

terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang 
penaadilan. ditindaklanjuti 

6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang 
pengawasan d itindaklaniuf 

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 
vana ditindaklaniuti. 

lndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

utama dengan digambarkan sebagai berikut : 
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c. 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 peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. 

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 

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat 
waktu 

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik 

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi 

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok 

yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pelaksanaan 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah 

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri 

Banda Aceh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat 

rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 
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• Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi 

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 

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 jelas 

hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. 

• 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. 

• Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya 

1. 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 : 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH 

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

Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan arah dan kebijakan dan strategi 

sebagai berikut : 

BAB 111 - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
I 
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• Memiliki standar pelayanan dan akses yang mudah bagi kaum disabilitas 

dalam memperoleh informasi dan mencari keadilan. 

• Memiliki mekanisme penanganan pengaduan. 

• Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan 

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

Banda Aceh 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 Banda Aceh dapat terwujud dengan baik. 

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Banda Aceh 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 

dike Iola. 

Rencana strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh 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. 

BAB IV - PENUTUP 
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PENGADILAN NEGERI BANDAACEH KELAS IA 
JI. Cut Meutia No.23, Kota Banda Aceh 

2016 

TEGI (RE STRA) 
U 15-2 19 

.. 



Tuiuan SA SARAN TARGET KINERJA Targe 
Uraian lndikator t Uraian INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 

Program Kegiatan 

2015 KINERJA 

Pencari a. Meningkatny a. Persentase 1. Peningkt 1. Penye-lesaian 
keadilan Persenta- a mediasi an perkara pidana, 
merasa se perkara penyelesaian yang Manajem perdata, perdata 
kebutuhan yang tidak perkara. diselesaikan en phi dan tipikor. 
dan mengajuka Peradidla 2. Penyelesaian sisa 
kepuasanny n upaya - Perdata 100% 100% 100% 100% 100% nUmum perkara pidana, 
a terpenuhi hukum: um um perdata, perdata 

- Verzet - Perdata 100% 100% 100% 100% 100% phi dan tipikor. 
- Banding Khusus 3. Penelitian berkas 
- Kasasi b. Persentase perkara banding 
- PK mediasi disampaikan 

yang secara lengkap dan 
menjadi akta tepat waktu. 
perdamaian 4. Register 
- Perdata 2% 2% 2% 2% 2% pendistribusianberk 

um um as perkara ke 
- Perdata 2% 2% 2% 2% 2% MAielis yanQ tepat 

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

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

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 -2019. 

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Misi 



Khusus waktu. 
c. Persentase 5. Publikasi dan 

Setiap sisa perkara transparasi proses 
pencari yang penyelesaian dan 
keadilan diselesaikan putusan perkara. 
dapat 
menjangkau - Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 2. Dukunga 1. Pelaksanaan diklat 
bad an - Pidana 100% 100% 100% 100% 100% n teknis yudisial dan 
peradilan - Tipikor 100% 100% 100% 100% 100% Manajem non yudisial. 

- PHI 100% 100% 100% 100% 100% en dan 2. Tindak lanjut 
Pelaksan pengaduan masuk 

d. Persentase aan 3. Tindak lanjut 
Publik perkara Tugas temuan yang 
percaya yang Teknis masuk melalui tim 
bahwa diselesaikan Lainnya pemeriksa 
Pengadilan 95% 95% 65% 70% 70% Mahkam 
Negeri - Perdata 95% 95% 80% 80% 80% ah 
Banda Aceh - Pidana 95% 95% 65% 70% 70% Agung 
dapat - Tipikor 95% 95% 75% 75% 75% 
memenuhi -PHI 
butir 1 dan 3. Peningka 1. Penyedia-an 
2 e. Persentase 98% 98% 95% . 95% 95% tan sarana dan 

perkara saran a prasarana di 
yang dan Pengadilan Negeri 
diselesaikan prasaran Banda Aceh untuk 
dalam a menunjang 
jangka aparatur pelayana kepada 
waktu Mahkam masyarakat 
maksimal 5 ah 
bu Ian Agung 

f. Persentase 2% 2% 5% 5% 5% 
oerkara 



yang 
diselesaikan 
dalam 
jangka 
waktu lebih 
dari 5 bulan 

Peningkatan Persentase 
aksepbilitas perkara yang 
putusan tidak 
Hakim. mengajukan 

upaya hukum: 
- Verzet 100% 100% 90% 90% 90% 
- Banding 80% 80% 80% 80% 80% 
- Kasasi 80% 80% 80% 80% 80% 
-PK 100% 95% 90% 90% 90% 

Peningkatan a. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 
efektifrtas berkas yang 
pengelolaan diajukan 
penyelesaian kasasidan 
perkara. PK yang 

disampaikan 
secara 
lengkap. 

b. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 
berkas yang 
di register 
dan siap 
didistribusik 
an ke 
Majelis. 



c. Prosentase 100% 100% 100% 100% 100% 
penyampaia 
n 
pemberitahu 
an relaas 
putusan 
tepat waktu, 
tempat dan 
para pihak 

d. Prosentase 100% 100% 100% 100% 100% 
Penyitaan 
tepat waktu 
dan tempat 

e. Ratio 1/75 1/75 1/75 1/75 1/75 
Majelis 
Hakim 
terhadap 
perkara. 

f. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 
respond en 
yang puas 
terhadap 

Peningkatan proses 
aksesibilitas peradilan 
masyarakat 
terhadap a. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 
peradilan perkara 
(acces to prodeo yang 
justice) diselesaikan 
Peningkatan 
penvelesaian b. Persentase 100% 95% 90% 90% 90% 



perkara. (amar) 
putusan 
perkara 
(yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat) 
yang dapat 
diakses 
secara on 
line dalam 
waktu 
maksimal 1 

Meningkatny hari kerja 
a kepatuhan sejak 
terhadap diputus. 
putusan 
pen gad ilan. Persentase 

permohonan 85% 85% 85% 90% 90% 
eksekusi atas 
putusan 
perkara 
perdata yang 
berkekuatan 
hukum tetap 

Meningkatny yang 
a kualitas ditindaklanjuti. 
pengawasan 

a. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 
pengaduan 
masvarakat 



yang 
ditindaklanju 
ti. 

b. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 
temuan hasil 
pemeriksaa 
n eksternal 
yang 
ditindaklanju 
t 
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Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pem rian penghargaan dan sanksi. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab pihak pertama. 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

: H. CHAIDIR, S.H.,M.H 

: Ketua Pengadilan TinggifTipikor Banda Aceh 

Nam a 

Jabatan 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

: BADRUN ZAINI, S.H., M.H 

: Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA 

Nam a 

Jabatan 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, 

dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : 

PERNYAT AAN PERJANJIAN KINERJA 

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA 



100% d. Prosentase penvitaan teoat 

100% 
c. Persentase penyampaian 

pemberitahuan relaas putusan 
tepat waktu, tempat dan para 
oihak. 

100% 
b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 
didistribusikan ke Maielis 

100% 
a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK yang 
disarnpaikan secara lenokao 

efektifitas 
penyelesaian 

Peningkatan 
pengelolaan 
perkara 

3. 

90% 
80% 
80% 
90% 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
- Verzet 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

aksepbilitas Peningkatan 
putusan Hakim 

2. 

f. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 5% 
waktu lebih dari 5 bulan 

d. Persentase perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 65% 
- Pidana 80% 
- Tipikor 65% 
-PHI 75% 

e. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 95% 
waktu maksimal 5 bulan 

100% 
100% 
100% 
100% 

c. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 
- Tipikor 
- PHI 

b. Persentase mediasi yang 
menjadi akta perdamaian : 
- Perdata Umum 
- Perdata Khusus 

Meningkatnya penyelesaian 
perkara 

1. 

100% 
100% 

a. Persentase mediasi yang 
diselesaikan: 
- Perdata Umum 
- Perdata Khusus 

2% 
2% 

TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRA TEGIS NO 

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 



/ 
INI S.H. M.H 

Rp. 12.764.045.000,- 
Rp. 140.000.000,- 
Rp. 264.656.000,- 

Anggaran: 

Aceh 

Kegiatan : 

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

waktu dan tempat 
e. Ratio Majelis Hakim terhadap 1ns perkara 
f. Persentase responden yang 100% puas terhadap proses peradilan 

4. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo 100% masyarakat terhadap yang diselesaikan 
peradilan (acces to justice) b. Persentase amar putusan yang 

diutamakan yang dapat diakses 
secara on line dalam waktu 90% 
maksimal 1 hari kerja sejak 
diputus. 

5. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi 
terhadap putusan atas putusan perkara perdata yang 85% pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti 
6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan 100% pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti 

b. Persentase temuan has ii 
pemeriksaan eksternal yang 100% 
ditindaklaniuti. 
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f. Persentase responden yang 100% puas terhadap proses peradilan 
4. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo 100% masyarakat terhadap yang diselesaikan 

peradilan (acces to justice) b. Persentase amar putusan yang 
diutamakan yang dapat diakses 
secara on line dalam waktu 90% 
maksimal 1 hari kerja sejak 
diputus. 

5. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi 
terhadap putusan atas putusan perkara perdata yang 85% pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang 

d itindaklanjuti 
6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan 100% pengawasan masvarakat vane ditindaklanjuti 

b. Persentase temuan has ii 
pemeriksaan eksternal yang 100% 
ditindaklanjuti. 
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1ns e. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

100% d. Prosentase penyitaan tepat 
waktu dan tempat 

100% 

c. Persentase penyampaian 
pemberitahuan relaas putusan 
tepat waktu, tempat dan para 
pihak. 

100% 
b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 
didistribusikan ke Maielis 

100% 
a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK yang 
disampaikan secara lengkap 

efektifitas 
penyelesaian 

Peningkatan 
pengelolaan 
perkara 

3. 

90% 
80% 
80% 
90% 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
- Verzet 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

f. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu lebih dari 5 bulan 

aksepbilitas Peningkatan 
putusan Hakim 

2. 

95% 
e. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 5 bulan 

b. Persentase mediasi yang 
menjadi akta perdamaian : 
- Perdata Umum 2% 
- Perdata Khusus 2% 

c. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 100% 
- Pidana 100% 
- Tipikor 100% 
- PHI 100% 

d. Persentase perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 70% 
- Pidana 80% 
- Tipikor 70% 
- PHI 75% 

a. Persentase mediasi 
diselesaikan: 
- Perdata Umum 
- Perdata Khusus 

Meningkatnya penyelesaian 
perkara 

1. 

TARGET INDIKATOR KINERJA 

5% 

100% 
100% 

yang 

SASARAN STRA TEGIS NO 

RENCANA KJNERJA TAHUNAN 

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH 

TAHUN 2018 



f. Persentase respond en yang 100% puas terhadap proses peradilan 
4. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo 100% masyarakat terhadap yang diselesaikan 

peradilan (acces to justice) b. Persentase amar putusan yang 
diutamakan yang dapat diakses 
secara on line dalam waktu 90% 
maksimal 1 hari kerja sejak 
diputus. 

5. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi 
terhadap putusan atas putusan perkara perdata yang 85% pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklaniuti 
6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan 100% pengawasan masvarakat yang ditindaklaniuti 

b. Persentase temuan has ii 
pemeriksaan eksternal yang 100% 
ditindaklanjuti. 

• 
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NO KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGU SUMBER DATA 
UT AMA NGJAWAB 

1. Meningkatnya a. Persentase mediasi yang Hakim La po ran Bulanan 
penyelesaian diselesaikan Jrn! 12~rki!ri 9!.!931s!D Yi!ng disel~saikao ~~l,!ra m~~ii!l!i X 100% Mediasi dan dan La po ran 
perkara - Perdata Umum Jml perkara gugatan Panitera Tahunan 

- Perdata Khusus 
b. Persentase mediasi yang 

ilml Q!rki!r! medlasl vg m!ol!dl akta Q!!:Qa!!Jj!lan X 100% Hakim Laporan Bula nan 
menjadi akta perdamaian Jumlah perkara yang di medias! Mediasi dan dan Laporan 
- Perdata Umum Panitera Tahu nan 
- Perdata Khusus 

c. Persentase sisa perkara 
ilml slsa P!rkara vang diselesalkan X 100% Maj el is Laporan Bula nan 

yang diselesaikan: Jml slsa perkara yang harus diselesalkan Hakim dan dan La po ran 
- Perdata Panitera Tahu nan 
- Pidana 
- Tipikor 
-PHI 

d. Persentase perkara yang 
Jml P!rkara yang diylesaikan x 100% Majelis La po ran Bulanan 

diselesaikan: Jml perkara yang harus dlselesalkan (saldo awal dan perkara yang Hakim dan dan Laporan 
- Perdata masuk) Panitera Tahu nan 
- Pidana 
- Tipikor 
-PHI 

e. Persentase perkara yang 
ilml Q!!:Yr& yg diselmikan dim j!ngki! wa!m! mag~ bulj!nX 100% Majelis La po ran Bulanan 

diselesaikan dalam Jml perkara yg harus dlselesaikan dim waktu makslmal 5 bulan Hakim dan dan Laporan 
jangka waktu maksimal 5 (dlluar slsa perkara) Panitera Tahunan 
bu Ian 

f. Persentase perkara yang 
Jml Q!rkar! yang dls1tesaikj!n lebih dart 5 bulao X 100% Majelis Laporan Bula nan 

diselesaikan dalam Jumlah oerkara va dlselesalkan dalam waktu kurang dari 5 bulan Hakim dan dan La po ran 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANDAACEH TAHUN 2017 



jangka waktu lebih dari 5 Panitera Tahu nan 
bu Ian 

2. Peningkatan Persentase perkara yang La po ran Bula nan 
akseptabilitas tidak mengajukan upaya Jumlah Dutusan xang tidak me!l51!jukan u~a hukum X 100% dan La po ran 
putusan Hakim hukum: Jumlah putusan Tahu nan 

- Verzet Majelis 

- Banding Hakim 

- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

3. Peningkatan a. Persentase berkas 
Jml berkas ~rka~ X!M:!9 Qii!i!.!ki!n t<asa~i di!n PK xang ~ngka12 X 100% 

La po ran Bulanan 
efektifrtas perkara yang diajukan Jumlah berkas yang diajukan t<asasi dan PK dan Laporan 
pengelolaan kasasi dan PK yang 

Catatan: 
Panitera Tahu nan 

penyelesaian disampaikan secara Lengkap = terdiri dari bundel Adan B 
perkara lengkap 

b. Persentase berkas yang 
Jml berttas 2!r1tara xaog gldlstribuslkan k! Maj!llsX 100% La po ran Bula nan 

diregister dan siap Jml ber1tas per1tara yang dlterlma Panitera dan Laporan 
didistribusikan ke Majelis Tahu nan 

c. Persentase 
Jml relas 12utusan xaog d~m12aikan ke Qi!ri! 12ihak l!mi!!l waktu. X 100% 

Laporan Bula nan 
penyampaian Jml putusan Panitera dan dan La po ran 
pemberitahuan relaas Juru Sita Tahunan 
putusan tepat waktu, 
tempat dan para pihak 

d. Persentase penyitaan 
Jml etlaksanaan etnxitaan tt~t waktu di!n tem~t X 100% Panitera dan La po ran Bula nan 

tepat waktu dan tempat Jumlah pennohonan penyltaan Juru Sita dan La po ran 
Tahunan 

e. Ratio Majelis Hakim Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan Ketua dan La po ran Bulanan 
terhadap perkara jumlah perkara Majelis dan La po ran 

Hakim Tahunan 
f. Persentase responden 

Jml res122nden Xi!"9 12uas tertiada12 Droses etradilan X 100% 
Ketua Laporan hasil survey 

yang puas terhadap Jumlah responden yang disurvey Pengadilan & independen 

proses peradilan Panitera 
4. Peningkatan a. Persentase perkara Jumlah oerura orodeo vana diselesalkan X 100% Majelis La po ran Bulanan 



aksesibilitas prodeo yang Jumlah perkara prodeo Hakim dan dan La po ran 
masyarakat diselesaikan Panitera Tahu nan 
terhadap 
peradilan 
(acces to 
justice) 

b. Persentase amar La po ran Bula nan 
putusan yang Jumlah amar ~utusan itang dlummakan itang di web site X 100% dan La po ran 
diutamakan yang dapat Jumlah putusan yang diutamakan Tahunan Panitera dan diakses secara on line Catalan: Sekretaris dalam waktu maksimal Amar putusan yang diutamakan adatah atas perkara yang menarik 

1 hari kerja sejak 
perhatian masyarakat (publik) 

diputus 
5. Meningkatnya Persentase permohonan Jml i;iermohooan eksekusi i;ierkars1 i;ierdata i1ang ditindaklanjuti X 100% 

La po ran Bula nan 
kepatuhan eksekusi atas putusan Jml permohonan eksekusi perkara perdata Ketua dan La po ran 
terhadap perkara perdata yang Pengadilan & Tahunan 
putusan berkekuatan hukum tetap Paniera 
oenqadilan, vane ditindaklaniuti 

6. Meningkatnya a. Persentase pengaduan Jml e>engaduan yang ditindaklanjuti X 100% Ketua La po ran Bulanan 
Jumlah pengaduan yang diterima 

kualitas masyarakat yang Catatan: Pengadilan, dan La po ran 
pengawasan ditindaklanjuti Pengaduan yang dlmaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis Panitera dan Tahu nan 

dan non teknis 
Sekretaris 

b. Persentase temuan hasil Jumlah temuan internaVekstemal yang ditindaklanjuti X100% 
Ketua La po ran Bulanan 

pemeriksaan Jumlah temuan intemaVeksternal Pengadilan, dan Laporan 
internal/eksternal yang Panitera dan Tahunan 
ditindaklanjuti. Sekretaris 
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