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BAB I – PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. KONDISI UMUM 

 

Pengadilan Negeri Kelas IIB Garut secara geografis terletak di Kota Garut yang 

beralamat di Jalan Merdeka No. 123  Kabupaten Garut Jawa Barat. Wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Garut pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten 

Garut, yang terdiri dari 42 Kecamatan meliputi :  

1. Kecamatan Garut Kota  

2. Kecamatan Tarogong Kidul 

3. Kecamatan Tarogong Kaler 

4. Kecamatan Karangpawitan 

5. Kecamatan Wanaraja 

6. Kecamatan Cilawu 

7. Kecamatan Pangatikan 

8. Kecamatan Sucinaraja 

9. Kecamatan Bayongbong 

10. Kecamatan Cigedung 

11. Kecamatan Leles 

12. Kecamatan Banyuresmi 

13. Kecamatan Sukawening 

14. Kecamatan Karangtengah 

15. Kecamatan Kadungora 

16. Kecamatan Limbangan 

17. Kecamatan Malangbong 

18. Kecamatan Cibatu 

19. Kecamatan Cisurupan 

20. Kecamatan Cikajang 

21. Kecamatan Samarang 

22. Kecamatan Pasirwangi 

23. Kecamatan Selaawi 

24. Kecamatan Cibiuk 

25. Kecamatan Kersamanah 

26. Kecamatan Sukaresmi 
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27. Kecamatan Leuwigoong 

28. Kecamatan Cisompet 

29. Kecamatan Banjarwangi 

30. Kecamatan Singajaya 

31. Kecamatan Cihurip 

32. Kecamatan Peundeuy 

33. Kecamatan Pakejeng 

34. Kecamatan Pamulihan 

35. Kecamatan Pameungpeuk 

36. Kecamatan Bungbulang 

37. Kecamatan Cikelet 

38. Kecamatan Cisewu 

39. Kecamatan Telegong 

40. Kecamatan Caringin 

41. Kecamatan Mekarmukti 

42. Kecamatan Cibalong 

 

Pengadilan Negeri Kelas IIB Garut mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 4 buah  

yaitu : 

 Satu Ruang Sidang Utama 

 Satu Ruang Sidang Biasa 

 Satu Ruang Sidang Anak 

 Satu Ruang Mediasi 

 

 Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol 

seperti perkara subversi  yaitu : pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Ruang sidang 

Biasa yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara seperti 

perkara pencurian, perkara perlanggaran lalulintas, perkara perdata, permohonan dan 

lain-lain. Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidang perkara anak. 

 

Pengadilan Negeri Garut, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah 

Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman dan merupakan instansi 

pemerintah. Sebagai  instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan 

sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari  keadilan. 
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Struktur Organisasi pengadilan Negeri Garut dapat terlihat seperti pada gambar di 

lampiran 1. Adapun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Garut dan Tenaga Kerja Kontrak 

Seluruhnya berjumlah Enam puluh satu  ( 61 ) orang per 31 Desember 2013, terdiri dari: 

 

MENURUT JABATAN 

 
No. 

 
Tenaga Teknis 

 
Jumlah 
(Oang) 

 
Keterangan 

1 Ketua 1 Aktif 

2 Wakil Ketua 1 Aktif 

3 Hakim 13 Aktif 

4 Panitera/Sekretaris 1 Aktif 

5 Wakil Panitera 1 Aktif 

6 Wakil Sekretaris - - 

7 Panitera Muda 3 Aktif 

8 Kepala Sub Bagian 3 Aktif 

9 Panitera Pengganti 10 Aktif 

10 Jurusita 3 Aktif 

11 Jurusita Pengganti 6 Aktif 

12 Staf Pelaksana 10 Aktif 

13 Tenaga Kerja Kontrak 9 Aktif 

                                  JUMLAH 61  

 

 

MENURUT GOLONGAN 

 

 
No. 

 
Golongan 

 
Jumlah 
(Oang) 

 
Keterangan 

1 IV 4 Aktif 

2 III 43 Aktif 

3 II 4 Aktif 

4 I 1 Aktif 

  
JUMLAH 

 
52 
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1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Garut mencakup hal-hal yang memang sudah diatur 

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

kemudian, mencakup: 

1. Pengadilan Negeri Garut adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di 

wilayah Kabupaten Garut 

2. Pengadilan Negeri Garut merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik 

dengan pemerintah daerah di wilayah  Kabupaten Garut  

3. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Garut  

selaku Pengadilan Tingkat Pertama. 

4. Pengadilan Negeri Garut adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah 

Kabupaten Garut 

B. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Garut dirinci dalam beberapa 

aspek: 

1. Aspek  Proses Peradilan 

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan 

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut. 

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki. 

 Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan 

kerja yang dibutuhkan  di Pengadilan Negeri Garut 

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan  

 Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja yang akurat 

 Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparatur 

peradilan. 

 Belum tersedianya layanan pengaduan masyarakat secara online. 

4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi. 

 Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi berupa CTS (SIPP) 

belum beroperasi secara optimal pada Pengadilan Negeri Garut. 
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5. Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan 

Keterbatasan lahan  yang dimiliki Pengadilan Negeri Garut 

 Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Garut belum sesuai dengan 

kebutuhan dan rencana yang diajukan 

 Kebutuhan akan sarana dan prasarana IT dan CTS belum sepenuhnya dapat 

dipenuhi sehingga pendayagunaan IT dan CTS di lingkungan kantor dan website 

tidak optimal 

 Masih menyatu Ruang Wakil Panietra dan Wakil sekretaris 

 Belum teratur tata ruang antara ruangan teknis dan sekretariat 

 Terlalu kecil antara tiap-tiap ruangan sehingga mengganggu kenyamanan kerja 

 

C. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Garut untuk 

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

1. Aspek  Proses Peradilan 

 Tersedianya website Pengadilan Negeri Garut yang dapat diakses 24 jam oleh 

masyarakat dengan memberikan informasi  atau berita yang update seputar 

pelaksanaan tugas peradilan. 

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan 

kinerja. 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan 

Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya Aparatur Peradilan. 

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 

 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sebagai Pedoman penyusunan standar kinerja individu. 

 Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-

masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Garut maupun 

pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Bandung. 

 Adanya website Pengadilan Negeri Garut yang memungkinkan masyarakat 

untuk menyampaikan pengaduan secara online.  

 Diadakannya rapat koordinasi bulanan pada Pengadilan Negeri Garut 
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4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan secara internal 

maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Garut 

 Koordinasi dan Konsultasi yang baik antara Pengadilan Negeri Garut dengan 

Pengadilan Tinggi Bandung 

5. Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Garut belum sesuai dengan 

kebutuhan dan rencana yang diajukan 

 Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan 

Keterbatasan lahan  yang dimiliki Pengadilan Negeri Garut 

 Kebutuhan akan sarana dan prasarana IT dan CTS belum sepenuhnya dapat 

dipenuhi sehingga pendayagunaan IT dan CTS di lingkungan kantor dan website 

tidak optimal 

 Masih menyatu Ruang Wakil Panietra dan Wakil sekretaris 

 Belum teratur tata ruang antara ruangan teknis dan sekretariat 

 Terlalu kecil antara tiap-tiap ruangan sehingga mengganggu kenyamanan kerja 

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Garut yang akan dihadapi 

dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan 

sebagaimana yang diharapkan. 

1. Aspek  Proses Peradilan 

 Merealisasikan system informasi peradilan yang membeikan informasi online 

dan setiap saat kepada masyarakat 

 Merealisasikan alat pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat akan proses 

peradilan 

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Pemahaman visi dan misi Pengadilan Negeri Garut dan visi misi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia oleh setiap personil di lingkungan Pengadilan Negeri 

Garut 

 Personil di Pengadilan Negeri Garut yang belum seluruhnya menguasai sistem 

teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Garut 

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 

 Belum adanya sistem reward & punishment dalam rangka peningkatan kinerja 

aparatur  peradilan khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Garut 
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4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Kurangnya jumlah Pegawai sehingga adanya pekerjaan yang merangkap yang 

mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

 Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi 

5. Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan 

Keterbatasan lahan  yang dimiliki Pengadilan Negeri Garut. 

 Masih menyatu Ruang Wakil Panietra dan Wakil sekretaris 

 Belum teratur tata ruang antara ruangan teknis dan sekretariat 

 Terlalu kecil antara tiap-tiap ruangan sehingga mengganggu kenyamanan kerja 

 Belum adanya peralatan  CTS yang memenuhi syarat  
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BAB II – VISI, MISI, TUJUAN 

 

 

2.1. VISI  

Rencanan Strategis Pengadilan Negeri Garut 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 sitem kebijakan dan peraturan perundang-perundangan untuk 

mencapai efektifitas dan efisiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman 

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Garut diselarsakan dengan arah kebijakan dan 

program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana pembangunan Nasional 

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

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai 

pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan 

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. 

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

dan citra  yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Garut. 

Visi Pengadilan Negeri Garut yaitu : 

’TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” 

 

2.2. MISI 

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Garut menetapkan Misi yang 

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum  ; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan terhadap pencari keadilan pada 

Peradilan Umum ; 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum ; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum ; 

5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan ; 

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat ; 

7. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efesien ; 
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8. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan 

efesien ; 

9. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi pencari keadilan. 

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

pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang 

dihadapi Pengadilan Negeri Garut dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh 

untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya 

lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi 

hukum.  

2.3  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan Visi yang akan dicapai  atau dihasilkan dalam jangk waktu1 (satu) sampai 5 

(lima) tahun.  

Tujuannya 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 Garut.sebagai berikut : 

A. TUJUAN STRATEGIS 

        1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 

        2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik terhadap peradilan umum 

        3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

   Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Garut akan dapat 

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memnuhi visi 

misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk 

mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis 

dirumuskan visi misi organisasi. 

 

B. SASARAN STRATEGIS 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.  Yang dimaksud dengan indikator 

sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada 

tahun bersangkutan.  Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capainnya 

(targetnya) masing-masing. 

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

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai 
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dengan tahun 2019, Sasaran Strategis yang hendak di capai Pengadilan Negeri Garut 

adalah sebagai berikut :  

1. Peningkatan Produktifitas penyelesaian perkara ; 

2. Peningkatan akseptabilitas perkara ; 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara ; 

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

justice) dengan di dukung oleh teknologi informasi berbasis website ; 

5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

6. Peningkatan kualitas pengawasan. 

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Garut 

dalam  Tahun 2015 - 2019 

 

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

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

dengan digambarkan sebagai berikut : 

Tabel Indikator Kinerja Utama 

NO 
KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 

1 
Penyelesaian 
perkara 

a 
Persentase mediasi yang 
diselesaikan 

Perbandingan antara mediasi 
yang proses dengan jumlah 
perkara yang diajukan 
mediasi 

b 
Persentase mediasi yang 
diselesaikan menjadi 
akte perdamaian 

Perbandingan antara mediasi 
yang diproses dengan jumlah 
mediasi yang menjadi akte 
perdamaian 

c 
Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

Perbandingan sisa perkara 
yang diselesaikan dengan sisa 
perkara yang harus 
diselesaikan 

d 
Persentase perkara yang 
diselesaikan  

Perbandingan perkara yang 
diselesaikan dengan perkara 
yang akan diselesaikan (saldo 
awaldan perkara yang 
masuk) 
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e 

Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 
6 bulan 

Perbandingan perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 6 bulan 
dengan perkara yang harus 
diselesaikan dalam waktu 
maksimal 6 bulan (diluar sisa 
perkara) 

2 
Peningkatan 
aksepbilitas 
putusan Hakim 

Persentase penurunan 
upaya hukum (tidak 
diajukan):                                         
- Banding                                   
 - Kasasi                                      
- Peninjauan Kembali 

Jumlah Upaya hukum selama 
tahun berjalan (Un) dengan 
jumlah upaya hukum  tahun 
lalu (Un-1) dibagi jumlah 
upaya hukum  tahun lalu (Un-
1) di kali seratus persen 

3 

Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a 

Persentase berkas yang 
diajukan kasasi dan PK 
yang disampaikan 
secara lengkap 

Perbandingan antara berkas 
yang diajukan Kasasi dan PK 
yang lengkap (terdiri dari 
bundel A dan B) dengan 
jumlah berkas yang diajukan 
Kasasi dan PK 

b 

Persentase berkas yang 
diregister dan siap 
didistribusikan ke 
Majelis  

Perbandingan antara berkas 
perkara yang diterima 
Kepaniteraan dengan berkas 
perkara yang didistribusikan 
ke Majelis 

c 

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

Perbandingan antara berkas 
putusan dengan relas 
putusan yang disampaikan ke 
para pihak tepat waktu. 

d 
Prosentase penyitaan 
tepat waktu dan tempat 

Perbandingan antara 
permohonan penyitaan 
dengan pelaksanaan 
penyitaan tepat waktu dan 
tempat 

e 
Ratio Majelis Hakim 
terhadap perkara 

Perbandingan ratio Majelis 
Hakim dibandingkan dengan 
perkara masuk 

4 

Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan (acces 

a 
Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

Perbandingan perkara 
predeo yang diselesaikan 
dengan perkarapredeo yang 
masuk 
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to justice) 

b 

Persentase (amar) 
putusan perkara (yang 
menarik perhatian 
masyarakat) yang dapat 
diakses secara on line 
dalam waktu maksimal 1 
hari kerja sejak diputus. 

Perbandingan amar putusan 
perkara tindak pidana 
korupsi yang ditayangkan di 
wibe site dengan jumlah 
perkara tindak pidana 
korupsi yang tidak 
ditayangkan 

5 

Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan.  

Persentase permohonan 
eksekusi atas putusan 
perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap 
yang ditindaklanjuti 

Perbandingan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) dengan perkara 
perdata yang belum 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

6 
Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan 

a. 
Persentase pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti  

Perbandingan jumlah 
pengaduan yang 
ditindaklanjuti mengenai 
perilaku aparatur peradilan 
(teknis dan non teknis) 
dengan jumlah pengaduan 
yang dilaporkan 

b. 
Persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal 
yang ditindaklanjuti. 

Perbandingan jumlah 
pengaduan yang 
ditindaklanjuti mengenai 
perilaku aparatur peradilan 
(teknis dan non teknis) 
dengan jumlah pengaduan 
yang dilaporkan 

 

2.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK  

Enam  sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Garut 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 melalui pengembangan IT 

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 Garut dalam pelaksanaan Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum  adalah  :  
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1. Penyelesaian Perkara Pidana maupun Perdata yang terintegrasi dengan CTS. 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana maupun Perdata. 

3. Penyampaian 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 melalui 

pengembangan sarana IT. 

6. Pengawasan secara rutin oleh Hakim pengawas bidang  

 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung bertujuan 

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan 

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan 

pengadilan Negeri  Garut sebagai pangadilan tingkat pertama dengan fokus utama 

memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara. 

   

c.   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan mencapai 

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini 

adalah : 

1. Mengikuti sertakan pegawai Pengadilan Negeri Garut untuk Diklat dan Pelatihan 

guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.  

2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 
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BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI GARUT 

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-

kebijakan dan program. 

a. Kebijakan  

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk dalam 

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran 

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,tujuan,serta visi dan misi instansi 

pemeintah. 

b. Program 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan 

hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam 

rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. 

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

Pengadilan Negeri Garut menetapkan arah dan kebijakan dan strategi  sebagai berikut : 

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 : 

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai 

dengan kompetensi  
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 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 

 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.  

 Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan  

 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik 
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BAB IV – PENUTUP 

 

 

Rencana strategis  (Restra) Pengadilan Negeri Garut 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 Garut  harus terus disempurnakan dari waktu 

kewaktu, sehingga seuai dengan fungsi dari Retra itu sendiri. 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 satuan-satuan kerja dilingkungan Pengadilan 

Negeri Garut 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 Garut dapat terwujud dengan baik secara khusus, dalam rangka 

mewujudkan visi misi Mahkamah Agung RI sebagai induk organisasi peradilan. 
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LAMPIRAN 
 
 
 

- Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019 

- Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 

- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Garut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


