
 

KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola

kelola pemerintahan yang baik (goodpublic governance) dalam 

berbagai aspek, salah

penerapan sistem akuntabilitas kinerja

yang 

jawaban

Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan 

instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik 

pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaranyang telah ditetapkan organisasi.

Rencana Kinerja Tahunan

pelaksanaan programdan 

permasalahan yang dihadapi

masalah tersebut. 

Laporan ini juga  dapat

Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai 

penerbitan RKT Pengadilan 

mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa 

datang sangat kami hargai.

  

 

KATA PENGANTAR 
 

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata 

pemerintahan yang baik (goodpublic governance) dalam 

berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan 

penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara 

 terintegrasi sebagai instrumen utama

jawaban pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan.

salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan 

awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik 

visi, misi, tujuan maupun sasaranyang telah ditetapkan organisasi.

Tahunan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 

 kegiatan yang dapat dipertanggung

permasalahan yang dihadapi beserta solusi maupun alternative

dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimasa yang akan datang. 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun Anggaran 201

mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa 

datang sangat kami hargai. 

         Ditetapkan di     :  J A K A R T A
  Pada Tanggal   :    23 Januari

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR

 

         
          SUMINO, S.H., M.Hum
  NIP : 196107071992121001
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pemerintahan menuju tata 

pemerintahan yang baik (goodpublic governance) dalam 

satunya telah mendorong pelaksanaan 

penyelenggara negara 

utama pertanggung 

pemerintahan.     

salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan 

awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait 

visi, misi, tujuan maupun sasaranyang telah ditetapkan organisasi. 

tahun 2018 memuat 

dipertanggung jawabkan dan 

alternative pemecahan 

peningkatan kinerja 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai 

Tahun Anggaran 2018 ini,kami 

mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa 

J A K A R T A 
23 Januari  2018 

KETUA PENGADILAN NEGERI 
JAKARTA TIMUR 

SUMINO, S.H., M.Hum 
196107071992121001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan 

Negeri Jakarta Timur sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis 

(Renstra) dan Rencana Kerja(Renja) Pengadilan Negeri Jakarta Timur  Tahun 2018, 

maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang 

berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome 

yang ingindiwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut 

konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja 

dan Renstra sehingga kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai 

dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam melaksanakan kegiatannya. 

 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja danPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolak ukur untuk mencapai 

akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi,misi, dan tujuan 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian 

Kinerja (PK) Tahun 2018 bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Mahkamah 

Agung RI  Melalui Pengadilan Tinggi Jakarta.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan  

 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana kerja yang 

menjadi target pencapaian tahun 2018 sehingga dapat menjadi instansi yang 

akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan 

professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Tujuan 

dari Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2018 adalah dapat 

mewujudkan akuntabilitas Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sebagai perwujudan 
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salah satu kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran 

sehingga menghasilkan manfaat antara lain : 

a. Meningkatkan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 

b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 

c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur dimasa yang akan datang, 

d. Meningkatkan Kredibilitas Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimata instansi 

pemerintah lainnya, 

e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat Pencari Keadilan 
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BAB II 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

 

Program utama merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang 

dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran 

sekaligus.Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.Hal ini dalam rangka 

harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja 

Tahunan(RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). 

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran 

strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan 

uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang 

bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, berupa output/keluaran maupun outcome/hasil, (3) indikator kinerja 

output/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil 

langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang 

digunakan, dan (4) Indikator outcome/hasil adalah keluaran yang mencerminkan 

berfungsinya kegiatan pada jangka menengah. 

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut : 
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RENCANA KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2018 

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR  

 

No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(%) 

1. Terwujudnya proses 
Peradilan yang 
Pasti,Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase  sisa  perkara  yang  diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 

 
86 
98 

 

b. Persentase  perkara  : 
- Perdata 
- Pidana 
Yang diselesaikan tepat waktu 

 
72 
85 

 

c. Persentase penurunan sisa perkara : 
- Perdata 
- Pidana 

 

 
85 
85 

d. Persentase perkara Perdata yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 
 
Persentase perkara Pidana yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

 

 
 

85 
85 
95 

 
 

95 
55 
97 

e. Persentase  sisa perkara pidana anak yang 
diselesaikan dengan Diversi 

 

30 

f. Index Responden pencari keadilan yang ouas 
terhadap payanan peradilan 

80 

2. Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para 

pihak Tepat waktu 

90 
 

 
b. Persentase  Perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi 
 

 
15 
 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan 
banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan 
tepat waktu  
 

100 
 



 

  d.

3. Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat  Miskin 
dan Terpinggirkan  

a.

b.

c.

4. Meningkatnya 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan 

 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
ditindaklanjuti (Eksekusi)

                                                                      

Ketua 

 

 

  SUMINO,SH,.MH  
NIP. 19610707 199212 1 001

                                                                         
 
 
 
 
                                                                  
                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Persentase putusan perkara yang menarik 
masyarakat yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah diputusan 
 

a. Persentase penyampaian pemberitahuan 
putusan kepada para pihak 
 
 

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar 
gedung Pengadilan  

c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu 
yang mendapat layanan bantuan Hukum 
(Posbakum). 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
ditindaklanjuti (Eksekusi) 

                                                                          Jakarta,     5 Februari

  Sekretaris 

    RINI SUMARNINGSIH,S.H,M.M
19610707 199212 1 001    NIP. 19620106198703.2.001

 
                                                                   Panitera  

                                                                            RINA PERTIWI, SH, MH
                                NIP. 196410071991032002
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masyarakat yang dapat diakses secara online 
100 

 

100 
 

perkara yang diselesaikan diluar - 

Tertentu 100 
 

30 
 

5 Februari 2018  

RINI SUMARNINGSIH,S.H,M.M 
19620106198703.2.001  

   

, SH, MH 
196410071991032002 
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BAB III 

PENUTUP 

 

  Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini merupakan komitmen 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih (cleangovernment) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

 

Adapun dokumen RencanaKinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 

berbagai kegiatan tahunan.Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi 

untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang 

direncanakan.Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh 

dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan 

harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur dalam rangka merencanakan peningkata pelayanan publik khususnya 

di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.Dimana keberhasilan suatu 

organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi 

difokuskan pada pada aspek efisiens yang dapat dicapai, kualitas output yang 

dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan.Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur pada Tahun 2018.  

 


