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KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya

telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara

negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting

sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja

setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran

yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2007. Dengan mengacu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disusun sebagai

penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko

Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik

yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin

pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional

dengan tujuan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan

nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya

pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya

maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga

harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan,

warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang

memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin



[ Reviu RENSTRA Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015 – 2019 ] ii

mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas,

berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan

antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan

antara manusia dan lingkungan.

Kebijakan Pengadilan Tinggi Semarang sudah selaras dengan Mahkamah

Agung, dimana secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional

pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang

berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukkan

untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi

Pengadilan Tinggi Semarang yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir

masa penggangaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk

mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Semarang dalam 5 (lima) tahun.

Bahwa dalam Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Semarang 2015-2019 memuat

kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka

regulasi yang disusun Pengadilan Tinggi Semarang merupakan penjabaran dari

kebijakan Pengadilan Tinggi Semarang, untuk itu Rencana Strategis Pengadilan

Tinggi Semarang perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta

strategi untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk kerangka kelembagaan, Pengadilan Tinggi Semarang telah

mengimplementasikan pemisahan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan

sebagaiman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sedangkan untuk

kerangka pendanaan, Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun anggaran 2016

mendapat tambahan anggaran dalam rangka mendukung sarana dan prasarana

percepatan penyelesaian perkara melalui anggaran Belanja Modal Peralatan dan

Mesin untuk Pengolah Data dan Komunikasi.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Semarang 2015-2019 ini telah

disusun dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun

2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
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1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan

Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang

menyatakan : Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara

pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga

bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan Terakhir, sengketa

kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas

Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta

(Pasal 52 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2004). Dan selain tugas dan kewenangan di

atas, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau

berdasarkan Undang – Undang ( Pasal 52 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004 )

Pengadilan Tinggi Semarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Darurat No. 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di

Surabaya dan Makassar. Adapun tujuan dibentuknya Pengadilan Tinggi

Semarang adalah untuk meringankan beban tugas dari Pengadilan Tinggi

Surabaya dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak

mendapat keputusan dalam tingkat apel secepat mungkin.

Pengadilan Tinggi Semarang pada awal dibentuk menempati kantor di

Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa

Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta.

Oleh karena semakin banyaknya volume perkara yang ditangani dan

membutuhkan tempat yang lebih representatif untuk melayani kebutuhan

BAB I - PENDAHULUAN
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masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi

Semarang pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang dan menempati

tanah seluas + 3.441 m2 dengan luas bangunan gedung + 2.757 m2.

Pada tanggal 29 Juli 1980 Pengadilan Tinggi Semarang mengalami

perubahan wilayah hukum guna meningkatkan pelayanan hukum kepada

masyarakat. Dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk

tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan

serta perkembangan ketatanegaraan dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1980

tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Selama kurun waktu 2012-2014 telah dilakukan berbagai langkah

kebijakan, melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis 2010-2014. Adapun pencapaian selama kurun waktu 2012-2014

adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara

sepanjang tahun 2012-2014 (perkara yang diselesaikan yaitu perbandingan

antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan)

mencapai 87,93 %, 88,88 % dan 90,61 %. Puncak tertinggi pada tahun 2014

adalah menyelesaikan perkara tertinggi dan sekaligus juga menghasilkan sisa

perkara terendah sepanjang sejarah.

Tabel 1 : Tabel Penyelesaian Perkara

Keterangan 2012 2013 2014
Perkara Yang Akan Diselesaikan 961 1079 1001
Perkara Yang Diselesaikan 845 959 907
Rasio 87,93% 88,88% 90,61%

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Semarang 2012, 2013 dan 2014

Tingginya produktifitas Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun 2014

dalam memutus perkara tidak terlepas dari kebijakan Pengadilan Tinggi

Semarang, dimana perkara harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan

meskipun berdasarkan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI jangka

waktu penyelesaian perkara adalah 3 (tiga) bulan. Kebijakan yang diterapkan
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oleh Pengadilan Tinggi Semarang berjalan cukup efektif, sehingga rasio

penyelesaian perkara dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim
Upaya Pengadilan Tinggi Semarang untuk meningkatkan kepastian

hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada peningkatan rasio para

pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan

kembali, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Tabel Akseptabilitas Putusan Hakim

Persentase 2012 2013 2014
Yang Tidak Mengajukan Kasasi 94,34% 94,56% 97,58%
Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali 99,39% 99,34% 99,93%

Sumber : Laporan LAKIP Pengadilan Tinggi Semarang 2012, 2013 dan 2014

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan dari para pencari keadilan

untuk tidak mengajukan upaya hukum kasasi, hal ini dilatarbelakangi lamanya

proses berperkara yang berdampak pada biaya penyelesaian perkara di

pengadilan sulit diprediksi dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan dan kurangnya pemahaman tentang prosedur berperkara,

untuk mengatasi hal tersebut telah diupayakan :

1. Meningkatkan akses informasi dalam kaitannya dengan putusan perkara

secara online. Berdasarkan data di direktori putusan, selama tahun 2014

sebanyak 715 putusan telah dipublikasikan.

2. Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi sangat tergantung dari

efektifitas pengelolaan perkara. Tingkat efektifitas pengelolaan perkara terlihat

dari sampai sejauh mana pengelolaan perkara mulai dari perkara diterima di

Pengadilan Tinggi Semarang sampai perkara tersebut dikirimkan kembali ke

pengadilan negeri pengaju. Bahwa berkas perkara yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis Hakim sepanjang tahun 2012-2014 adalah sebagai

berikut :
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Tabel 2 : Tabel Distribusi Perkara

Keterangan 2012 2013 2014
Jumlah Berkas Yang Diterima 907 994 879
Jumlah Berkas Yang Diregister dan Siap
Didistribusikan ke Majelis Hakim

907 994 851

Persentase 100,00% 100,00% 96,81%
Sumber : Laporan LAKIP Pengadilan Tinggi Semarang 2012, 2013 dan 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase perkara yang sudah

diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah sebesar 96,81 %,

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, hal ini

disebabkan banyaknya perkara yang masuk pada minggu terakhir di bulan

Desember sehingga perkara tersebut belum siap untuk didistribusikan ke

Majelis Hakim. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuat langkah

langkah/kebijakan untuk mempercepat proses registrasi diantaranya sebagai

berikut :

1. Proses registrasi perkara di bagian kepaniteraan dilakukan dalam tenggang

waktu paling lama 1x24 jam ;

2. Setelah proses registrasi selesai dilakukan, pada saat itu juga harus

langsung diserahkan kepada Ketua Pengadilan dan Panitera untuk

dilakukan penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen

yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan tujuan

memberi kemudahan akses fisik kepada masyarakat umum khususnya para

pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat

miskin dan terpinggirkan. Upaya peningkatan akses bagi masyarakat umum

khususnya para pencari keadilan dan masyarakat miskin terhadap pengadilan

salah satunya dilakukan melalui akses online putusan perkara dan alokasi

anggaran kegiatan penanganan perkara prodeo.

Tabel 3 : Tabel Penanganan Perkara Prodeo

Keterangan 2012 2013 2014
Jumlah Perkara Prodeo Yang Masuk 0 5 1
Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 0 5 1
Sisa 0 0 0

Sumber : Laporan LAKIP Pengadilan Tinggi Semarang 2012, 2013 dan 2014
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Dari tabel di atas terlihat bahwa penanganan perkara prodeo yang masuk

ke Pengadilan Tinggi Semarang dapat diselesaikan semuanya.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin

agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

dalam perencanaan. Bahwa untuk menjaga citra dan wibawa lembaga

peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

peradilan serta sebagai bentuk pertanggujawaban publik lembaga peradilan,

Pengadilan Tinggi Semarang telah merespon pengaduan yang terkait dengan

perilaku aparatur pengadilan baik aparatur teknis maupun non teknis. Adapun

jumlah pengaduan yang masuk dan sudah ditindaklanjuti adalah sebagai

berikut :

Tabel 4 : Tabel Pengaduan

Keterangan 2012 2013 2014
Jumlah Pengaduan Yang Diterima 99 131 103
Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti 99 131 103

Sumber : Laporan LAKIP Pengadilan Tinggi Semarang 2012, 2013 dan 2014

Bahwa terhadap pengaduan yang masuk, Pengadilan Tinggi Semarang

sudah merespon dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah pengaduan yang

masuk setiap tahun sudah ditindaklanjuti semuanya. Untuk menjaga supaya

aparatur pengadilan bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan,

Pengadilan Tinggi Semarang rutin melakukan pembinaan dan pengawasan ke

Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi

Semarang didukung oleh pegawai teknis maupun non teknis dengan jumlah

sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh ) orang dengan perincian sebagai

berikut:

Ketua :   1 orang

Wakil Ketua : 1 orang

Hakim Tinggi : 31 orang

Hakim Adhoc Tipikor : 4 orang

Hakim Yustisial :   3 orang
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Panitera                                :   1 orang

Sekretaris : - orang

Wakil Panitera : 1 orang

Ka.Bag. Perencanaan dan Kepegawaian :   1 orang

Ka.Bag. Umum dan Keuangan :   1 orang

Panitera Muda Pidana : 1 orang

Panitera Muda Perdata :   1 orang

Panitera Muda Tipikor :   1 orang

Panitera Muda Hukum :   1 orang

Kasub Bag. Perencanaan Program dan Anggar :   1 orang

Kasub.Bag.Kepegawaian dan TI :   1 orang

Kasub.Bag.Tata Usaha dan Rumah Tangga : 1 orang

Kasub.Bag. Keuangan dan Pelaporan                   :    1 orang

Panitera Pengganti : 36 orang

Staf : 29 orang

Tenaga Honorer :  16 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang pada saat ini membawahi 35 (tiga

puluh lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

NO PENGADILAN NEGERI KLAS

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Pengadilan Negeri Niaga/HI/Tipikor

Semarang

Pengadilan Negeri Ungaran

Pengadilan Negeri Demak

Pengadilan Negeri Purwodadi

Pengadilan Negeri Salatiga

Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Magelang

Pengadilan Negeri Mungkid

Pengadilan Negeri Temanggung

Pengadilan Negeri Wonosobo

Pengadilan Negeri Kebumen

Klas IA Khusus

Klas IB

Klas II

Klas II

Klas II

Klas IB

Klas IB

Klas II

Klas II

Klas II

Klas IB
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Pengadilan Negeri Purworejo

Pengadilan Negeri Pati

Pengadilan Negeri Kudus

Pengadilan Negeri Jepara

Pengadilan Negeri Rembang

Pengadilan Negeri Blora

Pengadilan Negeri Pekalongan

Pengadilan Negeri Pemalang

Pengadilan Negeri Batang

Pengadilan Negeri Tegal

Pengadilan Negeri Slawi

Pengadilan Negeri Brebes

Pengadilan Negeri Surakarta

Pengadilan Negeri Boyolali

Pengadilan Negeri Sukoharjo

Pengadilan Negeri Klaten

Pengadilan Negeri Sragen

Pengadilan Negeri Wonogiri

Pengadilan Negeri Karanganyar

Pengadilan Negeri Purwokerto

Pengadilan Negeri Banyumas

Pengadilan Negeri Purbalingga

Pengadilan Negeri Banjarnegara

Pengadilan Negeri Cilacap

Klas II

Klas IB

Klas IB

Klas IB

Klas II

Klas II

Klas IB

Klas II

Klas II

Klas IB

Klas II

Klas II

Klas IA

Klas II

Klas IB

Klas IB

Klas IB

Klas II

Klas II

Klas IB

Klas II

Klas II

Klas II

Klas IB

1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Tinggi Semarang mencakup hal-hal yang memang

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

yang dikembangkan kemudian, mencakup:



[ Reviu RENSTRA Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015 – 2019 ] 8

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia

di wilayah Propinsi Jawa Tengah yaitu menjalankan tugas pengawasan dan

pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah.

2. Pengadilan Tinggi Semarang merupakan unsur FKPD (Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah

di Propinsi Jawa Tengah.

3. Pengadilan Tinggi Semarang sebagai unsur penegak hukum yang

terakomodir dalam pembentukan badan koordinasi DILKUMJAKPOL

(Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum & HAM, Kejaksaan Tinggi dan

Kepolisian Daerah) sangat membantu Pengadilan Tinggi Semarang dalam

pelaksanaan tugas pokok melalui koordinasi lintas instansi.

4. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan

mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi

Semarang  selaku Pengadilan Tingkat Banding.

6. Bersifat independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain.

7. Adanya sistem manajamen perkara yang berbasis teknologi informasi

berupa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

B. Kelemahan (Weaknes)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Semarang dirinci dalam

beberpa aspek :

1. Aspek  Proses Peradilan

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Semarang.

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Pengadilan Tinggi Semarang 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 Tinggi Semarang.
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 Sistem remunerasi pegawai belum berdasarkan “merit system” (sistem

pemberian remunerasi berdasarkan kinerja, bobot pekerjaan dan

peringkat masing-masing jabatan).

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan

 Evaluasi penilaian kinerja belum memberikan perubahan yang cukup

berarti.

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

 Sistem manajemen perkara berbasis  teknologi informasi masih belum

sempurna.

 Keterlambatan pengiriman berkas perkara banding dari Pengadilan

Tingkat Pertama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

 Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Semarang dari pusat belum

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Semarang

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek  Proses Peradilan

 Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses

berperkara dan informasi data perkara.

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja.

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan yang

dilaksanakan Pengadilan Tinggi Semarang maupun Mahkamah Agung

Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan

 Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan setiap

3 bulan sekali kepada Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Semarang.
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 Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Pengadilan

Negeri se-Jawa Tengah yang dilaksanakan secara berkala sebanyak 1

atau 2 kali dalam setahun.

4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Semarang

5. Aspek  Sarana dan Prasarana

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi

Semarang  berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Semarang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Semarang 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 Tinggi Semarang belum seluruhnya menguasai

visi dan misi Pengadilan Tinggi Semarang.

 Tuntutan publik terhadap pelaksanaan tugas aparat sangat tinggi

sedangkan jumlah aparat yang tersedia tidak seimbang.

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan

 Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja

aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

 Adanya letak Pengadilan Negeri yang jauh, sehingga pengiriman

administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Semarang

membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek  Sarana dan Prasarana

 Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana
tidak sesuai dengan kebutuhan.
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2.1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Semarang 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 efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Semarang diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan

dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana

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

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan

dalam mencapai misi dan visi 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 Tinggi Semarang.

Visi Pengadilan Tinggi Semarang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Semarang Yang
Agung”

2.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
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Misi Pengadilan Tinggi Semarang, adalah sebagai berikut :

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

transparasi.

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.

6. Mewujudkan aparatur peradilan yang bersih, efektif dan terpercaya ;

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 Tinggi Semarang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Semarang 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 Semarang dan Pengadilan Negeri

di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
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5. Meningkatnya kualitas pengawasan.

6. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pengelolaan administrasi

kepegawaian,pengembangan  Sumber Daya Manusia, dan  pengelolaan

teknologi informasi.

7. Peningkatan pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan.

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 :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian
perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
 Perdata
 Pidana
 Tipikor

b. Persentase perkara yang diselesaikan :
 Perdata
 Pidana
 Tipikor

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 3 bulan :
 Perdata
 Pidana
 Tipikor

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 3 bulan :
 Perdata
 Pidana
 Tipikor

Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim

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

Peningkatan efektivitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara :
- Perdata
- Pidana
- Tipikor

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja
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sejak diputus.

Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti.

Meningkatnya kualitas
Perencanaan dan
pengelolaan administrasi
kepegawaian,pengemba-
ngan  Sumber Daya
Manusia, dan  pengelolaan
teknologi informasi

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and
proper test dalam rangka promosi

d. Persentase kelulusan Eksaminasi Calon Hakim
Tingkat Banding

e. Persentase Baperjakat Yang Diselesaikan

f. Persentase penyelesaian :
- Penyusunan formasi PNS
- Usulan Pengangkatan PNS
- Kenaikan Pangkat
- Kenaikan Gaji Berkala
- Usulan pengangkatan jabatan
- Pemberhentian dan pensiun
- Pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai
- Pengelolaan LHKASN.

g. Persentase pelaksanaan perencanaan dan
penyusunan program dan anggaran.

h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui
teknologi informasi, kategori :
- Wajib diumumkan secara berkala
- Wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses
- Informasi yang dikecualikan

Peningkatan pengelolaan
Urusan Umum dan
Keuangan

a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung

b. Persentase Penghapusan Barang Milik Negara
yang Diselesaikan

c. Pengelolaan barang milik negara

d. Pelaporan keuangan dan verifikasi
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3.1.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17

Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007

tentang RPJP tadi, RPJMN 2015- 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi,

Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan

Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang

telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN

2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi  Presiden,

RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional

dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN

2005–2025.

Sembilan Agenda Prioritas Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam

bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan

agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
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7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

disusun 6 sub agenda prioritas sebagai berikut : (1). Meningkatkan Penegakan

Hukum yang Berkeadilan; (2.) Mencegah dan Memberantas Korupsi; (3.)

Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan

Liar; (4.) Memberantas Narkoba dan Psikotropika; (5.) Menjamin Kepastian

Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan (6.) Melindungi Anak, Perempuan, dan

Kelompok Marjinal.Selanjutnya keenam sub agenda prioritas tersebut diatas

masing-masing diuraikan sebagai berikut :

(1) Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan ;

Sasaran pembangunan bidang hukum yang akan dicapai dalam tahun 2015-

2019 adalah :

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan

berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata

yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan

kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang

profesional dan berintegritas ; dan

2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas

keadilan bagi warga negara.

Arah Kebijakan Strategi
1. Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanganan

Berbagai Tindak Pidanatermasuk tindak pidana perbankan dan

pencucian uang. Untuk melaksanakan arah kebijakan ini dilakukan

melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung

penegakan hukum berbagai bidang, mendorong adanya koordinasi

antara instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam rangka

penanganan terhadap tindak pidana tersebut. Reformasi lembaga

peradilan harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang
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ada sehingga sejalan dengan upaya reformasi di lingkungan lembaga

peradilan. Disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga

peradilan perlu adanya komitmen yang kuat untuk memberantas mafia

peradilan. Langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang

melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan

perhatian yang serius dan hukuman yang lebih berat ;

2. Meningkatkan Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana, yang

dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik

KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi

kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana

untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan

kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme

koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan bagi aparat penegak

hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum

dalam pemberlakuan dan penerapan hukum; pembangunan sarana dan

prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi

manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan

dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi

dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal

sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh

aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan ;

3. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, berlandaskan pada

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang

berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan

restorasi (restorative justice). Dalam pelaksanaanya, diperlukan

peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan

kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan

peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta

pengawasan dan evaluasi ;
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4. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan

Cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian

nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan

hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan

yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri;

serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan

perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan strategi secara

sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang

hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak,

perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat

(small claim court), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi ;

5. Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum, merupakan upaya untuk

meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum sebagai

penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu.

Strategi yang dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan aparat

penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta

rekrutmen aparat penegak hukum ;

6. Melakukan Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, Indonesia

telah meratifikasi konvensi HAM internasional dan menyusun Parameter

HAM. Namun, dari berbagai instrumen HAM internasional yang telah

diratifikasi oleh Indonesia, terdapat beberapa instrumen internasional

yang belum dilaksanakan. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi

harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM

dan kesetaraan gender ;

7. Penanganan Pengaduan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan

HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari tren pengaduan

pelanggaran HAM yang tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun.

Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya

terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan.

Bahkan, pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM

adalah aparat penegak hukum, yakni Kepolisian. Permasalahan ini akan
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diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan HAM; dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran

HAM ;

8. Penyelesaian Secara Berkeadilan Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa

Lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku

kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk

dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran

HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang

masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian

kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun

kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat

dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan

memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu,

maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera

mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di

masa lampau, maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000

Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah

yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Strategi

penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui

pembentukan suatu komisi yang yang bersifat ad-hoc/temporer, dengan

tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa

lalu yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab

sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM

dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi

langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang

komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran

HAM yang terjadi di masa lalu ;

9. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat,

dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah dalam memberikan

bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang merupakan

amanat dari UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan. Namun, pada
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pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Berdasarkan

kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi

sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum,

penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah

dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang

keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta

peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan ;

10. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,

dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah mengenai

perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun

berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual

justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin

meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh

belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual

terhadap perempuan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diatasi

melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum

dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme

tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

kekerasan seksual terhadap perempuan. Demikian juga penanganan

anak sebagai korban maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu

mendapatkan perhatian. Data menunjukan bahwa kekerasan terhadap

anak seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat baik yang berasal

dari keluarganya sendiri maupun dari lingkungan sekolahnya. Anak

sebagai korban atau saksi memerlukan perlakuan khusus dalam rangka

memenuhi hak dan mengurangi traumanya, melalui penyediaan fasilitas

penunjang dan pelaksanaan mekanisme penanganan oleh aparat

penegak hukum yang mengedepankan kepentingan anak ;

11. Meningkatkan Pendidikan HAM, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa

sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara

masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini
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berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM. Strategi

dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang HAM, dilakukan

melalui pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara

negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian ;

12. Membangun Budaya Hukum, dalam masa transparansi dimana sumber

informasi terbuka sangat luas dan era dimana masyarakat diberikan

ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, maka peran serta

masyarakat dalam rangka pembangunan hukum akan sangat penting.

Dengan tingkat kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya

masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan

yang melanggar hukum. Disamping itu masyarakat dapat ikut berperan

dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

penegakan hukum. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu

bagi aparat penegak hukum dalam melaksana-kan tugasnya. Namun

demikian kualitas laporan masya-rakat akan sangat mempengaruhi

tingkat kegunaan laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan

pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat

menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak hanya ikut

berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi

juga ikut berpartisipai dalam proses pengawasan penegakan hukum.

(2) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya

tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan

pemberantasan korupsi.

Arah Kebijakan dan Strategi
Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan

korupsi dilaksanakan melalui :

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi, upaya

untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi

dilaksanakan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di

bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan United
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Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi oleh

Indonesia ;

2. Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi,

keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada

kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam

pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang

dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK

merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian Kepolisian

dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga

berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan

perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun

dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut.

Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan

supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong

peningkatan kualitas maupun kuantitas penegakan hukum tindak pidana

korupsi di Indonesia ;

3. Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi, pada

tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya peningkatan efektivitas

implementasi kebijakan anti-korupsi, melalui optimalisasi penanganan

kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual

legal assistance) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi,

serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;

4. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, pada aspek preventif, diperlukan

peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan

kesadaran dan pemahaman anti-korupsi masyarakat dan penyelenggara

negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan

dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak

hukum dan penyelenggara negara.
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3.2.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN Pengadilan Tinggi Semarang dalam mendukung kebijakan nasional

dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah

kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan 6

(enam) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

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

5. Meningkatnya kualitas pengawasan.

6. Meningkatnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Tinggi Semarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Tinggi

Semarang membuat arah kebijakan disesuaikan dengan  program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan arah kebijakan dan

strategi sebagai berikut :

a. Program peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan

hukum yang baik dan berkualitas kepada masyarakat tidak dapat dihitung

hanya dari kinerja Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh aparat

hukum yang profesional dan berintegritas, sistem informasi manajemen

penanganan perkara yang terpadu dan pelaksana tugas teknis lainnya yang

dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka

dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
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a. Peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan

layanan prima peradilan ;

b. Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi ;

c. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan

SDM berdasarkan parameter objektif ;

d. Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan

akuntabel ;

e. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata

laksana secara transparan, efektif dan efesien ;

f. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

peradilan ;

g. Peningkatan keamanan, ketertiban, urusan tata usaha, rumah tangga dan

perpustakaan, kearsipan.

h. Pemberian reward and punisment.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Pengadilan Tinggi Semarang.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara Pengadilan Tinggi

Semarang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

Pengadilan Tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan

Tinggi Semarang dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam

menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Peningkatan sarana dan prasarana tersebut baik terkait langsung dengan

fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Tinggi

Semarang.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemenuhan atau penyempurnaan

kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan

peradilan dengan sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelsaian

perkara.
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c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum :
 Peningkatan Manajemen Pengadilan Tinggi Semarang

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi

Semarang yang melaksanakan tugas pokok sebagai Pengadilan Tingkat

Banding. Pengadilan 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 :

a. Mengevaluasi jumlah Hakim dan Panitera Pengganti agar tercapai rasio

ideal dengan jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi

Semarang.

b. Menyempurnakan kebijakan Standar Opersional Prosedur / SOP untuk

Pengadilan Tingkat Pertama agar tercipta keseragaman dalam

operasional peradilan

 Penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Semarang
Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan serangkaian upaya untuk

meningkatkan penyelesaian perkara, diantaranya dengan mewajibkan

kepada Pengadilan Negeri yang mengajukan upaya hukum banding untuk

mengirimkan 3 (tiga) salinan putusan dengan tujuan berkas tersebut dapat

dipelajari/diperiksa secara bersamaan oleh Majelis Hakim tingkat banding,

namun jumlah sisa perkara dan jumlah perkara baru yang masuk setiap

tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk

membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi

Semarang. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Semarang

tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim Tinggi dalam

memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan

informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan

penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi

masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan

pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga
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sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme

aparat penegak hukum.

Kegiatan sebagai berikut:

a. Percepatan  penyelesaian perkara  dengan mengeluarkan peraturan

jadwal sidang, jadwal penyelesaian perkara.

b. Penyempurnaan kebijakan waktu penyelesaian perkara dan tunggakan

perkara pada tingkatan peradilan.

 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengadilan Tinggi
Semarang
Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu

peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan

dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan

pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain,

pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil

penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani

masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan

aparatur pengadilan yang didukung dengan hasl penelitian 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 :

a. Diklat / bibingan / sosialisasi bidang teknis peradilan bagi Hakim,

Panitera Pengganti dan Juru sita untuk memenuhi standar kompetensi

dalam melaksanakan tugas, .yang diselenggarakan oleh satuan kerja

sendiri, Badan Ltbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI atau Instansi

lainnya.

b. Diklat / bibingan / sosialisasi bagi pegawai dan pejabat struktural untuk

memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugas, .yang

diselenggarakan oleh satuan kerja sendiri, Badan Ltbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung RI atau Instansi lainnya.
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 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan
Tinggi Semarang
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus

dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas

dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan in diharapkan kekurangan

yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan

segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu

dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan

tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana

yang dapat memdukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi

satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi

pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki

kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang

berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang

berintegritas dakan dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu

dalam hal penegakan hukm dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi,

dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.
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Reviu RENSTRA Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2015-2019 diarahkan

untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan

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

Reviu 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.

Reviu RENSTRA Pengadilan Tinggi Semarang 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 di lingkungan

Pengadilan Tinggi Semarang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi

pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019,

sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Semarang dapat terwujud dengan baik.

BAB IV – PENUTUP



Matrik Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Semarang 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya
penyelesaian perkara.

Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- Perdata
- Pidana
- Tipikor

b. Persentase perkara yang diselesaikan.
- Perdata
- Pidana
- Tipikor

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 3 bulan
- Perdata
- Pidana
- Tipikor

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 3 bulan
- Perdata
- Pidana
- Tipikor

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

100 %
100 %
100 %

90 %
95 %
95 %

100 %
100 %
100 %

0 %
0 %
0 %

95 %
100 %

95 %

100 %
100 %
100 %

90 %
95 %
95 %

100 %
100 %
100 %

0 %
0 %
0 %

95 %
100 %

95 %

100 %
100 %
100 %

90 %
90 %
95 %

100 %
100 %
100 %

0 %
0 %
0 %

45 %
95 %

95 %

100 %
100 %
100 %

90 %
95 %
95 %

100 %
100 %
100 %

0 %
0 %
0 %

95 %
100 %

95 %

100 %
100 %
100 %

90 %
95 %
95 %

100 %
100 %
100 %

0 %
0 %
0 %

95 %
100 %

95 %

LAMPIRAN  I



Peningkatan efektivitas
pengelolaan
penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)

Meningkatnya kualitas
pengawasan.

Meningkatnya kualitas
Perencanaan dan
pengelolaan administrasi
kepegawaian,pengemba-
ngan Sumber Daya
Manusia, dan pengelolaan
teknologi informasi

a. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis.

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
- Perdata
- Pidana
- Tipikor

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase amar putusan perkara (tipikor)

yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti.

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis
yudisial

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and

proper test dalam rangka promosi
d. Persentase kelulusan Eksaminasi Calon Hakim

Tingkat Banding
e. Persentase Baperjakat Yang Diselesaikan
f. Persentase penyelesaian :

- Usulan Pengangkatan PNS
- Kenaikan Pangkat
- Kenaikan Gaji Berkala

1 : 50
1 : 45
1 : 10

100 %
100 %

100 %

100 %

90 %

95 %

90 %

-
-

-

-

-
-
-

1 : 50
1 : 45
1 : 10

100 %
100 %

100 %

100 %

-

-

90 %

95 %
95 %

90 %

95 %

100 %
95 %

100 %

1 : 50
1 : 45
1 : 10

100 %
100 %

100 %

100 %

-

-

90 %

95 %
95 %

95 %

95 %

100 %
95 %

100 %

1 : 50
1 : 45
1 : 10

100 %
100 %

100 %

100 %

-

-

90 %

95 %
95 %

95 %

95 %

100 %
95 %
100 %

1 : 50
1 : 45
1 : 10

100 %
100 %

100 %

100 %

-

-

90 %

95 %
95 %

95 %

95 %

100 %
95 %

100 %



Peningkatan pengelolaan
Urusan Umum dan
Keuangan

- Usulan pengangkatan jabatan
- Pemberhentian dan pensiun
- Pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai
- Pengelolaan LHKASN.

g. Persentase pelaksanaan perencanaan dan
penyusunan program dan anggaran.

h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi
melalui teknologi informasi, kategori :
- Wajib diumumkan secara berkala
- Wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses

a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung

b. Persentase Penghapusan Barang Milik Negara
yang Diselesaikan

c. Pengelolaan barang milik negara
d. Pelaporan keuangan dan verifikasi

-
-
-

-

-
-

-

-

-
-

90 %
100 %
100 %
100 %

90 %

100 %
100 %

90 %

90 %

90 %
90 %

90 %
100 %
100 %
100 %

90 %

100 %
100 %

90 %

90 %

90 %
90 %

90 %
100 %
100 %
100 %

90 %

100 %
100 %

90 %

90 %

90 %
90 %

90 %
100 %
100 %
100 %

90 %

100 %
100 %

90 %

90 %

90 %
90 %



Matrik Sasaran Strategis Penganggaran 2015-2019

NO PROGRAM KEGIATAN SASARAN
PAGU
(Rp)

2015 2016 2017 2018 2019
1 Program Dukungan

Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

a. Peningkatan kualitas layanan
dukungan manajemen untuk
mewujudkan layanan prima
peradilan ;

b. Peningkatan pengelolaan
layanan sistem informasi
terintegrasi ;

c. Peningkatan pengelolaan
administrasi kepegawaian
dan pengembangan SDM
berdasarkan parameter
objektif ;

d. Peningkatan pengelolalaan
pelaporan keuangan yang
transparan dan akuntabel ;

e. Peningkatan kualitas rencana
program dan anggaran serta
organisasi tata laksana
secara transparan, efektif dan
efesien ;

f. Peningkatan pengelolaan
sarana dan prasarana
penunjang pelayanan
peradilan ;

g. Peningkatan pelayanan
pimpinan ;

h. Peningkatan pengelolaan
keamanan, urusan tata
usaha, rumah tangga dan
dinas sikap mental.

Peningkatan aksesbilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)

23.108.843.000 29.711.024.000 27.837.038.000 30.500.000.000 31.000.000.000

LAMPIRAN  II



2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Pemenuhan atau penyempurnaan
kelengkapan sarana dan
prasarana dalam mendukung
pelayanan peradilan

Peningkatan efektivitas
pengelolaan
penyelesaian perkara 692.100.000 186.500.000 3.785.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000

3 Program Peningkatan
Manajemen Peradilan
Umum

a. Terselenggaranya
penyelesaian administrasi
perkara yang sederhana, tepat
waktu, transparan dan
akuntabel;

b. Terselenggaranya pelaksanaan
pelayanan peradilan umum;

c. Terselenggaranya pembinaan
tenaga teknis peradilan umum;

d. Terselenggaranya tata laksana
perkara Kasasi, PK, dan Grasi

1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara.

2. Peningkatan
aksebilitas putusan
hakim.

3. Meningkatnya
kualitas
pengawasan

4. Peningkatan kualitas
Sumber Daya
Manusia.

658.365.000 114.790.000 187.650.000 200.000.000 250.000.000



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
NOMOR W12.U/ 390 /KP.07.01/2/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN TINGGI SEMARANG TAHUN 2015-2019
KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Membaca : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-
1/SEK/KU.01/11/2015 tentang Penyampaian LKjIP Tahun
2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ;

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor  7 Tahun  1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan
mengangkat Tim  Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ;

2. Bahwa  Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim
Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan
Tinggi semarang tahun 2015-2019 ;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI
SEMARANG TAHUN 2015-2019 ;

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran










