RENCANA STRATEGIK
TAHUN 2009 s/d 2013
PADA TAHUN KE III
Instansi
VisI

: Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
: Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kahakiman yang mandiri, efektif, efesien serta mendapat kepercayaan
publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat
serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang – undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan orang lain.
Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efesien, bermartabat dan dihormati.
Melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

NO

TUJUAN

1
1.

2
Terwujudnya rasa keadilan
sesuai dengan undang –
undang dan peraturan serta
memenuhi rasa keadilan
masyarakat yang mandiri
dan independen bebas dari
campur tangan

SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
3
4
Tercapainya peningkatan Out put :
rasa keadialan sesuai Lembaga Peradilan
dengan undang – undang yang berwibawa dan
dan
peraturan
serta mandiri
memenuhi rasa keadilan Out come :
masyarakat yang mandiri Pelayanan hukum dan
terhadap
independen bebas dari keadilan

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
5
6
Peningkatan profesi analitas,
Menyelenggarakan
dan
moralitas
proses peradilan secara integritas
cepat, mudah, murah dan Hakim, Pejabat fungsional
dapat
dipertanggung struktural dan seluruh pegawai
jawabkan
kepada untuk terwujudnya lembaga
hukum
yang
masyarakat
dengan penegak
akuntabel
dan
menjunjung tinggi asas transparan

KET
7

2.

3.

berkualitas serta memihak
pada masyarakat
Meningkatnya
akses Mantapnya
akses Out put :
Menyiapkan SDM yang Peningkatan SDM dan sarana
pelayanan
dibidang palayanan
SDM,
Sarana, terampil dan profesional prasarana dalam menunjang
peradilan pada masyarakat dibidang peradilan pada Prasrana menunjang serta sarana prasarana pelayanan dibidang peradilan
masyarakat
pencari pelayanan dibidang yang tepat guna
pada masyarakat.
keadialan
peradilan
pada
masyarakat
secara
optimal
Out come :
Tujuan dan sasaran
tercapai sesuai yang
diinginkan
Meningkatkan
kualitas
Input internal pada proses
peradilan
serta
mewujudkan
institusi
peradilan yang efektif,
efesien,
bermartabat,
dihormari, mandiri, tidak
memihak dan transparan

campur tangan pihak lain

masyarakat tercapai

keadilan dan kebenaran

Tercapainya kualitas input
internal
pada
proses
peradilan
serta
mewujudkan
institusi
peradilan yang efektif,
efesien,
bermartabat,
dihormati, mandiri, tidak
memihak dan transparan

Out put :
Koordinasi
dan
kemitraan
terjalin
dengan baik serta
tercipta
Peradilan
Agama bersih dan
berwibawa di mata
masyrakat
Out come :
Pelaksanaan
Peradilan
Agama
lebih berkualitas serta
di
senangi
oleh
semua
masyarakat
pencari keadilan

Menjalin koordinasi dan
kemitraan
dengan
instansi
dilingkungan
Peradilan Agama dan
Dilingkungan
empat
Peradilan dibawah MARI
serta instansi terkait
lainnya

Penerapan
kepemerintahan
yang baik dan menjalin kerja
sama dan tukar informasi dan
pertemuan secara berkala dan
koordinasi dalam pelayanan
dan pelaksanaan kegiatan

