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SISTEMATIKA RENSTRA 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada saat ini Komisi Kejaksaan Republik Indonesia  (“KKRI”) 

merupakan suatu  lembaga yang berada dibawah koordinasi 

administratif dan finansial Kementerian Koordinator Politik Hukum 

dan Keamanan. KKRI bersifat mandiri dari pengaruh Kejaksaan 

Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden 

Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai implementasi Pasal 

38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”). KKRI menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya dengan mengacu kepadaa Peraturan Presiden No. 18 

Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (“Perpres 

KKRI”). Perpres KKRI telah mengatur bahwa KKRI melakukan 

pengawasan atas kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai di 

Kejaksaan, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Selain itu 

KKRI juga melakukan pemantauan dan memberikan penilaian 

terhadap organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, 

serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.  

 

Agar instrumen-instrumen hukum terkait KKRI dapat 

dioperasionalkan maka KKRI merasa perlu untuk menyusun suatu 

Rencana Strategis menyusun Rencana Strategis (“Renstra”)  yang 

menjadi acuan dalam melaksakan tugas pokok dan fungsinya dalam 

periode sisa masa baktinya yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2019. 

Renstra yang disusun mengacu kepada Visi dan Misi yang telah 

dirumuskan. Visi dan Misi ini tidak lain adalah bentuk pengejah 

wantahan tujuan masa depan KKRI serta cara lembaga ini mencapai 

tujuan tersebut. Ke depan KKRI melihat dirinya sebagai suatu  
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lembaga yang memiliki kredibilitas dalam mendorong percepatan 

reformasi di lembaga Kejaksaan melalui program-program kerja yang 

dapat membantu Kejaksaan meningkatkan kualitas kinerjanya. Salah 

satu tolok ukur obyektif keberhasilan KKRI adalah jika Kejaksaan 

berhasil mewujudkan visi nasional 2015-2019 yaitu Indonesia yang, 

dalam bidang penegakan hukum, berdaulat dan mandiri sesuai 

dengan kepribadian Indonesia yang berkeadilan sosial.  

 

Sebagai salah satu bagian dari kementerian dan lembaga maka KKRI 

harus mengacu pada pedoman-pedoman baku yang telah ditetapkan 

pemerintah dalam penyusunan Renstranya agar KKRI dapat bekerja 

secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna dan tetap 

berada  dalam kerangka besar pembangunan nasional. Acuan yang 

digunakan oleh KKRI adalah acuan yang menjadi standar bagi 

seluruh kementerian dan lembaga yang lain, yaitu: Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (“RPJMN”) Tahun 2015 – 

2019. RPJMN ini merupakan tahapan kedua dari grand design 

rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2015 

– 2025.  

  

Renstra KKRI 2016 – 2019 merupakan dokumen Perencanaan 

Strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi 

pembangunan pada tahun 2016 – 2019, sekaligus menjadi tolok ukur 

dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang KKRI 

sebagai mitra strategis Kejaksaan untuk mendorong peningkatan 

kualitas kinerja Kejaksaan atau dengan kata lain dokumen Renstra 

KKRI 2016 – 2019 merupakan panduan bagi segenap penyelenggara 

kegiatan di lingkungan KKRI. 
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1.1. Kondisi Umum 

KKRI Periode II telah melakukan berbagai program dan kegiatan 

untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan dengan capaian 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan Renstra KKRI, Penyusunan Rencana Kerja dan 

Program Kerja KKRI Tahun 2011 – 2015; 

2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (“Juklak”) dan Petunjuk 

Teknis (“Juknis”) Peraturan-Peraturan KKRI; 

3. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat (“Lapdu”); 

4. Penanganan kasus yang menarik perhatian publik; 

5. Sosialisasi dalam rangka pemaparan visi, misi serta program kerja 

KKRI Tahun 2011 – 2015; 

6. Seminar menyangkut berbagai aspek kegiatan KKRI maupun 

dalam rangka peningkatan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia; 

7. Workshop/Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar 

hukum; 

8. Rekomendasi pemberian Penghargaan (Reward); 

9. Penelitian terkait Organisasi dan Sumber Daya Manusia (“SDM”) 

Kejaksaan Republik Indonesia; 

10. Penyusunan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; 

11. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan masyarakat 

(penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of 

Understanding/MoU); 

 

Terkait penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat tahun 2011 – 

2015, ada catatan penurunan jumlah pengaduan yang diterima KKRI 

Periode II. Berikut adalah laporan singkat penanganan Lapdu sejak 

tahun 2011 - 2015 yaitu: 
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No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Lapdu yang diterima KKRI 1159 1144 864 920 812 

2. 

Lapdu yang telah diteruskan / 

direkomendasikan kepada 

Jaksa Agung dan Jaksa Agung 

Muda Pengawasan (JAMWas) 

222 568 232 302 53 

3. 
Lapdu yang telah mendapat 

respon dari Pengawas Internal 
172 418 181 105 187 

4. 
Lapdu yang belum mendapat 

respon dari Pengawas Internal 
50 126 51 197  

 

Pelaksanaan tugas dan wewenang KKRI pada Periode II, sebagaimana 

tercatat pada laporan di atas, turut mendapatkan respon dari 

berbagai media lewat pemberitaan tentang citra dan kinerja. Catatan 

masyarakat dan pemberitaan   mengindikasikan  bahwa selain ada 

kemajuan-kemajuan dan terobosan-terobosan yang dilakukan KKRI 

pada periode II selalu ada ruang untuk peningkatan kualitas KKRI 

Periode III sekarang ini.  

 

Catatan-catatan tersebut antara lain: KKRI memperjelas pedoman-

pedoman etika profesional sehingga para komisioner dapat bekerja 

bukan hanya dalam koridor aturan tetapi juga dalam koridor nilai-

nilai etik yang diterima masyarakat umum; KKRI mengoptimalkan 

fungsinya sebagai lembaga pemantau eksternal Kejaksaan dengan 

cara lebih efektif menangani pengaduan publik sehingga tidak 

memberikan kesan bahwa KKRI berada dibawah subordinasi 

Kejaksaan Agung RI; KKRI lebih meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi, diantarnya menyampaikan laporan kinerja tahunan 

kepada publik; KKRI meningkatkan kualitas dan intensitas hubungan 

antar lembaga seperti dengan perguruan tinggi, lembaga legislatif 
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khususnya Komisi III DPR dan lembaga-lembaga lain terutama 

lembaga peradilan atau yang terkait dengan peradilan. 

 

Pada masa transisi dari KKRI Periode II ke Periode III ada harapan 

dari pemerintah dan lembaga legislatif agar KKRI Periodie III dapat 

lebih berperan dalam meningkatkan kualitas kinerja dan 

akuntabilitas lembaga Kejaksaan Republik Indonesia:  

1. Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan dapat memenuhi 

harapan masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia, saat 

menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Adyaksa ke-55 di 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk itu, tidak ada pillihan 

lain selain melakukan reformasi dari hulu ke hilir hingga 

pembenahan integritas. Presiden juga meminta agar KKRI 

melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Kejaksaan. 

Semua itu dilakukan agar tidak ada lagi oknum-oknum di 

Kejaksaan memanfaatkan kasus sebagai sarana mencari 

keuntungan diri sendiri. 

2. Jaksa Agung pada saat pelantikan Komisioner KKRI Periode III 

pada tanggal 6 Agustus 2015 berjanji untuk memberikan ruang 

gerak seluas-luasnya kepada KKRI untuk memantau dan 

mengamati Kejaksaan. Kejaksaan Agung juga akan serius 

menindaklanjuti laporan dari KKRI. 

3. Komisi III DPR RI ingin agar KKRI lebih memaksimalkan peran dan 

kewenangannya dalam mengawasi kejaksaan melalui cara, sebagai 

berikut: 

a. melakukan optimalisasi kinerja KKRI dalam meningkatkan 

kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia agar dapat 

menjadi pengawas eksternal Kejaksaan yang independen dan 

dipercaya oleh mayarakat; 
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b. mendesak KKRI untuk melaksanakan tugas dan 

kewenangannya secara optimal dengan berperan aktif, menjaga 

solidaritas dan kekompakan, serta berkoordinasi dengan 

instansi terkait dalam memberikan rekomendasi dalam 

mengawasi serta meningkatkan perilaku dan kinerja Kejaksaan; 

c. mendukung penguatan KKRI melalui perubahan legislasi. 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

Analisis SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) 

diperlukan agar KKRI dapat mengidentifikasi faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi kinerja KKRI. Sehingga dapat 

merumuskan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan peluang dan 

ancaman yang akan dihadapi KKRI ke depan berikut solusi yang 

ditawarkan terhadap kondisi tersebut. Berdasarkan hasil analisis 

SWOT yang telah dirumuskan oleh KKRI, potensi dan permasalahan 

yang dihadapi adalah, sebagai berikut: 

 

A. Internal 

A. 1. Kekuatan (Strengths) yaitu segala aspek internal organisasi 

yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kinerja, 

mencakup aspek: tangible (seperti kekuatan sumber daya), 

intangible (seperti nilai-nilai budaya organisasi, kualitas 

sumberdaya). Kekuatan organisasi sering disebut core 

competencies dari lembaga.  

 

Adapun kekuatan KKRI yang telah di identifikasi dalam diskusi 

penyusunan Renstra KKRI di Bandung, Jawa Barat pada 28-30 

Maret 2016 adalah sebagai berikut: 

a. Kedudukan KKRI yang berada di bawah Presiden secara 

langsung; 
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b. Kewenangan KKRI untuk melakukan pemeriksaan ulang 

atau pemeriksaan tambahan atau pengambil alihan 

pemeriksaan yang belum pernah digunakan; 

c. Kebersamaan atau kedekatan psikologis sesama Komisioner; 

d. Komisioner yang berlatar belakang multidisipliner, dengan 

keahlian yang beragam; 

e. Semangat dan motivasi untuk melakukan perubahan dan 

perbaikan bagi kinerja Kejaksaan; 

f. Jaringan kerja (networking) yang luas di lingkup akademisi, 

NGO, lembaga negara, DPR RI, Kejaksaan serta 

Kemenkopolhukam. 

 

A. 2. Kelemahan (Weaknesses) adalah segala aspek yang dapat 

menghambat atau menghalangi organisasi dalam mewujudkan 

tujuannya (kendala organisasi). Kelemahan dari KKRI adalah 

sebagai berikut: 

a. MoU antara KKRI dan Kejaksaan belum optimal 

dilaksanakan dan memerlukan revisi agar dapat 

merefleksikan hubungan kerja yang saling menguatkan 

antara kedua belah pihak; 

b. Kuantitas dan Kualitas SDM di Kesekretariatan belum 

optimal; 

c. Struktur Organisasi yg belum optimal. Masih ada 

kekosongan struktur di level menengah, yaitu antara level 

Komisioner dan level pelaksana lapangan sehingga 

Komisioner harus melakukan multi peran seperti sebagai 

pembuat kebijakan, pengambil keputusan, pelaksana 

lapangan dan sebagainya; 

d. Daya jangkau SDM yang tidak sebanding dengan obyek 

pengawasan; 
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e. Tidak semua SDM yang ditempatkan memiliki kompetensi 

yang dibutuhkan oleh KKRI; 

f. Tidak memiliki otonomi untuk menyeleksi dan memilih SDM 

secara mandiri (dari Kejaksaan dan Kemenkopolhukham); 

g. Sarana dan prasarana tidak mendukung (representatif dan 

strategis), termasuk peralatan dan perlengkapan untuk 

kerja-kerja teknis; 

h. Kurangnya kesejahteraan baik bagi komisioner maupun staf 

(misalnya: tidak adanya asuransi kesehatan komisioner). 

 

B. Eksternal 

B.1. Peluang (opportunities) adalah aspek-aspek organisasi yang 

sangat potensial untuk memberikan keuntungan bagi 

pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi. Ada peluang 

bagi KKRI untuk bekerjasama dengan lembaga lain dalam 

meningkatkan kinerja kejaksaan antara lain: 

a. Dukungan yang besar dari masyarakat dan Perguruan Tinggi 

terhadap KKRI periode III; 

b. Potensi bantuan dari Lembaga Donor untuk mendukung 

program kerja dan kegiatan KKRI;  

c. Pernyataan Jaksa Agung RI tentang komitmen keterbukaan 

Jaksa Agung dan seluruh jajarannya; 

d. Kerjasama dengan lembaga negara lain (Komisi Yudisial/KY, 

Komisi Kepolisian Nasional/Kompolnas, Ombudsman Republik 

Indonesia/ORI); 

e. Bappenas/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

memiliki komitmen awal untuk mensukseskan Reformasi 

Birokrasi Kejaksaan dan perencanaan KKRI; 

f. Kantor Staf Presiden melibatkan KKRI dalam agenda utamanya 

untuk menyusun rencana aksi nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (“PPK”); 



 

halaman 9 dari 41 

 

g. Media/pers mendukung dan memberitakan tentang kinerja 

KKRI secara obyektif; 

h. Komisi III DPR RI berkomitmen menguatkan kelembagaan KKRI 

melalui perubahan UU Kejaksaan; 

i. Harapan dari Pegawai Kejaksaan agar KKRI dapat 

memperjuangkan  personil Kejaksaan secara adil dan 

transparan.  

 

B.2. Tantangan (threats) adalah tantangan dari ekstenal yang dihadapi 

organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Tantangan yang 

dihadapi KKRI antara lain, sebagai berikut: 

a. Opini negatif dari pihak luar seperti inferior syndrome dengan 

Kejaksan (dari Komisi III DPR RI), dan KKRI layak dibubarkan; 

b. Potensi intervensi Kejaksaan atas kinerja KKRI; 

c. Penolakan Rekomendasi KKRI oleh Kejaksaan. Contoh: 

Rekomendasi pengisian jabatan tinggi dan SDM; 

d. Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi KKRI dengan komisi 

negara yang lain contoh: Komisi Aparatur Sipil Nasional 

(“ASN”). 

 

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat ditarik sebuah hasil 

analisis yang menunjukkan kelemahan (weaknesses) lebih besar 

dibandingkan dengan kekuatan (strengths), sedangkan peluang 

(opportunities) lebih besar dibandingkan dengan ancaman (threats), 

sehingga memposisikan titik koordinat dari KKRI pada sebelah kiri 

atas grafik. Oleh karena itu, Renstra KKRI ke depan (tahun 2016 – 

2019) harus berbeda dengan strategi KKRI periode ke-II (Ubah 

Strategi) agar relevan dengan kebutuhan dan/atau tujuan 

kelembagaan KKRI yakni adanya peningkatan kinerja Kejaksaan yang 

lebih baik. 
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BAB II  

VISI MISI DAN TUJUAN 

 

KKRI telah menetapkan beberapa Nilai yang akan selalu dipedomani dan 

menjadi pegangan bagi seluruh elemen yang ada di KKRI. Nilai-nilai 

tersebut adalah nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan visi, misi, 

tujuan dan saran dari lembaga ini. Nilai-nilai dimaksud adalah: 

Etis Selalu berpikir, berkata, bersikap, dan bertindak 

secara benar, baik, jujur, serta konsisten sesuai 

dengan etika dan nilai-nilai dasar organisasi, 

memegang teguh keutuhan prinsip moral, serta 

menjunjung tinggi kewibawaan organisasi. 

Profesional Bekerja berdasarkan kompetensi terbaik, dengan 

memegang komitmen, berorientasi pada pencapaian 

hasil kinerja, sanggup mengembangkan kemampuan 

dan keahlian serta melaksanakan kepatuhan demi 

kepentingan organisasi. 

Integritas Bekerja dengan mengutamakan kejujuran serta  

memegang teguh nilai-nilai keadilan masyarakat dan 

kebenaran hukum 

Kebersamaan Bekerja berdasarkan prinsip kolektif dan kolegial, 

pengambilan keputusan dengan mengutamakan 

musyawarah dan mufakat dan mendahulukan 

kepentingan organisasi 

Akuntabilitas Melaksanakan tugas secara baik, penuh 

tanggungjawab 
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2.1.  Visi 

Visi memiliki makna penting bagi organisasi sebagai panduan sekaligus 

pedoman dalam mengambil kebijakan strategis organisasi. KKRI periode III 

(2016-2019) ini telah merumuskan visi organisasinya yaitu: 

“Menjadi Lembaga Kredibel untuk Meningkatkan Kualitas 

Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia”. 

Dari rumusan visi tersebut ada kondisi ideal yang ingin dicapai oleh KKRI 

dalam menjalankan tugas, yaitu menjadi lembaga yang kredibel. 

Kredibelitas dapat tercapai jika KKRI dapat berdiri sebagai lembaga yang 

mandiri, berwibawa, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan.  

 

Mandiri dalam arti bahwa KKRI harus mampu bersikap dan bertindak 

secara independen dan tidak memihak, menghindari pengaruh dari pihak 

lain, dan bebas dari benturan kepentingan dalam setiap pengambilan 

keputusan. KKRI juga memiliki kemandirian dalam mengelola organisasi 

dan keuangan internal, serta memiliki kemandirian dalam menyusun dan 

merumuskan program kerja.  

 

KKRI harus menjadi lembaga yang berwibawa dan kuat dimana setiap 

keputusan yang dikeluarkan dihormati, dipatuhi dan menjadi referensi 

lembaga Mitra. Untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya, KKRI harus 

mampu menterjemahkan rasa keadilan masyarakat. 

 

Kredibilitas tidak berarti KKRI akan terus sepaham dengan Kejaksaan. Pada 

saat-saat yang diperlukan, demi meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan 

dapat menjadi mitra kritis dan strategis bagi Institusi Kejaksaan.  
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2.2. Misi 

Untuk merealisasikan visi tersebut diatas menjadi kenyataan, KKRI telah 

merumuskan misi sebagai berikut.  

“Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas 

kelembagaan KKRI untuk menjalankan tugas pokok 

fungsinya secara efektif dan efisien dalam meningkatkan 

kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia”.  

Misi tersebut diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Membangun Kelembagaan KKRI yang profesional, mandiri, 

akuntabel, dan transparan. 

Untuk dapat bekerja secara profesional dalam rangka menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya KKRI perlu melakukan peningkatan mutu 

manajerial dan operasional baik dari segi organisasi maupun dari segi 

sumber daya manusianya. Revitalisasi kesekretariatan merupakan 

hal yang krusial mengingat Sekretariat adalah motor pendukung 

komisioner dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari.  

 

Selain itu salah satu bentuk profesionalisme KKRI adalah 

kemampuannya untuk mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-

pihak eksternal. Jangkauan pengawasan oleh KKRI sangat luas, 

sementara jumlah sumber daya manusia KKRI sangat terbatas. KKRI 

perlu mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi 

kinerja Kejaksaan. KKRI perlu mengembangkan pola kerjasama 

dengan masyarakat dan lembaga negara secara berkelanjutan 

sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. 

 

Saat ini secara organisasi KKRI belum mandiri karena masih 

tergantung pada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan sebagai 

organisasi induk KKRI yang merupakan sumber pendanaan lembaga 
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ini dan kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang menyediakan 

sumber daya manusia pada kesekretariatan. Sebagai pengawas 

eksternal pada lembaga Kejaksaan, KKRI perlu memiliki kedudukan 

dan kewenangan yang kuat, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya 

dapat dilaksanakan secara prosesional terlepas dari pengaruh 

institusi lain. Kemandirian KKRI harus diperkuat agar agar 

pengelolaan organisasi bisa lebih baik.  

 

Sebagai lembaga yang menggunakan dana dari pajak yang 

dibayarkan masyarakat KKRI harus menjadi contoh yang baik 

tentang tata kelola organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip 

akuntabilitas dan transparansi sebagai wujud komitmen pelaksanaan 

pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak mengetahui dan 

mengkritisi kinerja para komisioner secara khusus dan KKRI secara 

umum  

 

2. Mendukung peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan RI 

Dengan berjalannya manajemen KKRI secara baik dan semakin 

luasnya jaringan profesional KKRI maka produk-produk yang 

dihasilkannya juga diharapkan merupakan produk yang bermutu dan 

dapat meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan sebagai mitra 

strategis KKRI.  

 

KKRI yang efektif dan efisien pada gilirannya akan memberikan 

kontribusi yang signifikan pada mitra strategisnya yaitu Kejaksaan 

Republik Indonesia dalam berbagai bidang terutama peningkatan 

kualitas sumber daya manusia; peningkatan kesejahteraan jaksa dan 

pegawai; operasi yang efektif dan efisien; ketersediaan dan 

ketercukupan logistik; pengamanan personil, aset dan data; serta 

pengawasan yang meliputi tindakan disiplin dan pemberian 

penghargaan. 
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2.3. Tujuan 

Untuk menjabarkan Visi KKRI dalam rangka mencapai sasaran program 

prioritas dalam RPJMN, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran 

strategis sebagai indikatornya yang lebih jelas dan terukur. Adapun yang 

menjadi tujuan strategis KKRI adalah sebagai berikut. 

1. Terbangunnya kelembagaan KKRI yang profesional, mandiri, 

akuntabel dan transparan; 

2. Efektif dan efisiennya KKRI dalam  melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik 

Indonesia 

 

2.4. Sasaran Strategis 

Dalam melakukan pengukuran ketercapaian tujuan strategis, diperlukan 

sejumlah sasaran strategis yang dapat menggambarkan kondisi yang harus 

tercapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk masing-masing tujuan 

strategis tersebut adalah sebagai berikut. 

SASARAN INDIKATOR 

Terwujudnya KKRI yang profesional, 

mandiri, transparan dan akuntabel 

1. Revitalisasi kesekretariatan 

2. Berkembangnya jaringan kerja 

eksternal 

3. Kemandirian anggaran dan 

manajemen SDM 

4. Skor integritas pelayanan publik 

Meningkatnya kualitas kinerja 

Kejaksaan RI  

1. Perbaikan pada sumber daya 

manusia serta majemen dan 

operasional Kejaksaan RI 

2. KKRI sebagai mitra strategis bagi 

Kejaksaan RI 
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Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Menjadi Lembaga Kredibel untuk 
Meningkatkan Kualitas Kinerja 
Kejaksaan Republik Indonesia 

Meningkatkan kapasitas, kapabilitas 
dan integritas kelembagaan KKRI 
untuk menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya secara efektif dan efisien 
dalam meningkatkan kualitas kinerja 
Kejaksan Republik Indonesia 

Terbangunnya kelembagaan KKRI 
yang profesional, mandiri, 
akuntabel dan transparan  

Efektf dan efisiennya KKRI 
dalam melaksanakan tupoksi 
untuk meningkatkan kualitas 

kinerja Kejaksaan RI  

Terwujudnya KKRI yang 
profesional, mandiri, transparan 
melalui perkuatan internal dan 

eksternal 

Meningkatnya kualitas kinerja 
Kejaksaan RI  
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya 

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong-royong”.  

 

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-

2019 tersebut, telah ditentukan delapan misi pembangunan nasional, 

sebagai berikut:  

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum; 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim; 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera; 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan; 

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional. 
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Selain delapan misi tersebut di atas pemerintah juga telah merumuskan 

sembilan agenda prioritas dalam pembangunan nasional ke depan. 

Kesembilan agenda prioritas itu disebut “Nawa Cita”. Sembilan agenda 

prioritas tersebut, 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; 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

startegis ekonomi domestik; 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KKRI 

Sebagai salah satu lembaga negara, KKRI menyelaraskan dan 

mensinergikan visi dan misi pembangunan nasional 2015-2019 dengan 

arah kebijakan dan strateginya. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi 

KKRI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 

2011 tentang KKRI Republik Indonesia dan sejalan dengan karakter serta 

hakekat KKRI serta juga mempertimbangkan secara rasional sumber daya, 

sumber dana, kapasitas dan kapabilitas lembaga maka KKRI berketetapan 
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untuk menyusun rencana strategi sejalan dengan misi kedua yaitu 

“Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum” dengan cara perkuatan Kejaksaan Republik 

Indonesia sebagai lembaga hukum yang terkemuka dan mendorong 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai agen perubahan dibidang penegakan 

hukum untuk memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang memajukan 

masyarakat, menjaga keadilan agar terjadi keseimbangan pada masyarakat 

Indonesia yang bhinneka tunggal ika, dan memastikan iklim demokrasi 

dapat terjaga melalui penegakan hukum yang tidak memihak. 

 

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi KKRI serta kapasitas dan 

kapabilitas riil KKRI maka agenda Nawacita yang relevan untuk digunakan 

sebagai landasan atau platform renstra KKRI adalah agenda prioritas ke-4 

yaitu “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.” 

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memainkan peran yang sangat 

penting (pivotal) dalam penegakan hukum di Indonesia. Jika lembaga ini 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan menjunjung 

tinggi trikrama Adhyaksa yaitu Satya, Adhi, Wicaksana maka Penegakan 

hukum di Indonesia akan menjadi jauh lebih efektif, transparan dan 

akuntabel. KKRI diamanatkan oleh undang-undang untuk membantu 

Kejaksaan mewujudkan potensinya secara penuh sehingga dapat menjadi 

primus inter pares diantara lembaga-lembaga penegakan hukum dan 

menjadi yang terdepan dalam memberi contoh bagaimana hukum harus 

dijalankan secara bermartabat dan aparat-aparatnya adalah insan yang 

berintegritas. Kunci reformasi penegakan hukum ada di Kejaksaan RI 

mengingat jangkauannya yang begitu besar di segala lini penegakan hukum 

baik di bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan bidang-bidang lain 

yang memerlukan kehadiran negara. Kejaksaan Republik Indonesia ada 

disegala tingkatan penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga 

eksekusi. KKRI merupakan representasi perkuatan kehadiran negara untuk 
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mendorong reformasi di lembaga Kejaksaan. Untuk menjalankan amanat 

yang berat tersebut KKRI terlebih dahulu harus solid, kuat, independen dan 

berkarakter sehingga adanya KKRI yang mumpuni dapat mendorong 

percepatan reformasi pada Kejaksaan. 

 

Arah Kebijakan dan strategi KKRI berjalan pada tiga jalur paralel, yang 

meliputi: 

III.A.1 Kebijakan dan Strategi Internal 

Kebijakan dalam manajemen dan operasi internal KKRI yang 

meliputi organisasi dan personil pelaksananya 

 

III.A.2 Kebijakan dan Strategi Eksternal 

Kebijakan yang merupakan kebijakan eksternal KKRI yang terkait 

dengan peningkatan dan perkuatan koordinasi dan kolaborasi KKRI 

dengan mitra-mitra strategis non Kejaksaan. 

 

III.A.3 Kebijakan dan Strategi Terpadu 

Kebijakan yang merupakan kebijakan eksternal KKRI yang terkait 

dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja 

Kejaksaan 

 

 

III.A.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI INTERNAL 

Terdapat 4 (empat) hal utama yang akan dilaksanakan oleh KKRI. Keempat 

hal tersebut adalah: 

 

1. Revitalisasi Kesekretariatan 

Untuk meningkatkan kinerja Komisi, maka sangat perlu untuk segera 

diadakan revitalisasi kesekretariatan yang meliputi revitalisasi: sumber 

daya manusia, metode kerja serta elemen-elemen pendukung terutama 

Kelompok Kerja (Pokja). Guna pengembangan kapasitas dan kapabilitas 
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sumber daya manusia KKRI secara berkelanjutan setiap lini dalam 

struktur kesekretariatan diisi oleh tenaga-tenaga yang kompeten di 

bidangnya dan selalu dapat mensejajarkan diri dengan perkembangan 

terkini serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. 

Metode kerja disetiap bagian, terutama bagian pelayanan teknis (yanis) 

perlu ditinjuau ulang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja 

organisasi. Pokja sebagai elemen pendukung yang krusial akan diseleksi 

secara ketat  dan transparan serta diberdayakan sehingga memenuhi 

potensi optimalnya dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi pada 

umumnya dan tugas komisioner pada khususnya. 

 

2. Revitalisasi Basis Data dan Arsip 

Basis data dan arsip adalah elemen krusial yang mendukung kegiatan 

KKRIdan para komisioner, berdasarkan basis data yang akurat dan 

lengkap serta arsip yang tertata rapih maka kebijakan dan keputusan 

dapat diambil dengan tepat karena mengacu kepada sumber-sumber 

yang valid. 

 

3. Optimalisasi Teknologi Informasi 

Optimalisasi teknologi informasi dalam sistem manajemen dan 

operasional KKRI merupakan keniscayaan mengingat keterbatasan 

sumber daya manusia dan anggaran Komisi serta luasnya ruang lingkup 

tugas yang harus dijalankan oleh komisioner. Teknologi dan informasi 

akan sangat membantu dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan 

tugas sehari-hari Komisi dan komisioner baik internal, eksternal dengan 

Kejaksaan maupun eksternal antar lembaga. 

 

 

III.A.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI EKSTERNAL 

Melalui kebijakan dan strategi lintas bidang KKRI melaksanakan kewajiban 

publiknya yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas 
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pelaksanaan program-programnya. KKRI juga memperkuat kerjasama dan 

partisipasi para pemangku kepentingan dengan menjadikan Komisi sebagai 

laboratorium pendidikan dan melibatkan civitas academica dalam riset dan 

pengembangan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Komisi dan juga 

lembaga Kejaksaan. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia pada 

Komisi, maka melalui kebijakan dan strategi lintas bidang ini Komisi 

membangun dan meningkatkan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan 

yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Komisi dalam peningkatan 

kinerja Kejaksaan. 

 

KKRI memandang perlu adanya transparansi dalam kegiatan-kegiatan 

komisi sebagai bentuk akuntabilitas publik lembaga ini. Kegiatan-kegiatan 

atau program yang menjadi prioritas dalam konteks ini adalah menyusun 

strategi komunikasi publik dan media, peningkatan publikasi hasil kerja 

KKRI melalui media-media yang dapat menjangkau masyarakat luas seperti 

diseminasi melalui situs (website), serta meningkatkan kualitas jaringan 

informasi dengan para pemangku kepentingan. 

 

III.A.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI TERPADU (ENAM MATRA) 

Sesuai dengan amanat pasal 38 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang pembentukan KKRI untuk 

meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan maka terdapat 2 (dua) fungsi 

operasional KKRI, yaitu fungsi operasional organisasi KKRI (internal) dan 

fungsi operasional peningkatan kinerja Kejaksaan (eksternal). Fungsi 

operasional internal dijalankan berdasarkan arah kebijakan strategi 

internal sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya. Fungsi operasi 

eksternal dijalankan berdasarkan arah kebijakan strategi terpadu 

sebagaimana akan dijabarkan pada bagian ini. Penggunaan kata “terpadu” 

untuk menunjukkan bahwa fungsi ini akan berjalan dengan baik jika 

terdapat sinergi antara KKRI selaku lembaga pengawas eksternal Kejaksan 
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dan Kejaksaan Republik Indonesia sendiri selaku pemberi layanan publik 

dibidang hukum dan keadilan yang kinerjanya diawasi dan ditingkatkan 

oleh Komisi Kejaksan Republik Indonesia. 

 

KKRI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak hanya 

melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap sumber daya 

manusia Kejaksaan Republik Indonesia, kondisi organisasi, tata kerja serta 

kelengkapan sarana dan prasarana namun juga mendorong peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas personil dan organisasi sehigga kepercayaan 

masyarakat terhadap sumber daya manusia dan organisasi Kejaksaan 

Republik Indonesia dapat dipulihkan dan ditingkatkan. Sebagai lembaga 

publik, apalagi disertai dengan wewenang yang sangat besar karena 

kedudukannya sebagai otoritas hukum, kepercayaan masyarakat adalah 

syarat utama bagi lembaga ini untuk dapat bekerja secara efektif dan 

efisien sehingga dapat secara nyata berdaya guna dan berhasil guna bagi 

penegakan hukum di Indonesia yang pada gilirannya akan menjadi faktor 

krusial dalam mendukung Nawacita yang menjadi landasan pembangunan 

pemerintah saat ini. Hal tersebut hanya dapat tercapai jika ada gerakan 

reformasi yang nyata dalam tubuh Kejaksaan baik reformasi mental 

maupun reformasi birokrasi. 

 

KKRI berfokus pada pengawasan dan pengembangan Kejaksaan Republik 

Indonesia secara paripurna melalui 6 (enam) bidang yang selanjutnya akan 

disebut sebagai 6 (enam) matra atau landasan atau platform. 

 

KKRI menyadari dan memahami bahwa inti dari suatu organisasi adalah 

sumber daya manusianya. Suatu organisasi yang kuat disusun dari sumber 

daya manusia yang mumpuni, yang memiliki visi dan misi yang jelas serta 

integritas dan tekat untuk memajukan organisasi. Namun demikian sumber 

daya manusia yang mumpuni hanya dapat direkrut oleh Kejaksaan 

Republik Indonesia jika ada jaminan kesejahteraan bagi sumber daya 
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manusia tersebut. Adanya skema kesejahteraan yang baik ditambah 

dengan rasa kebanggaan karena diberikan kesempatan untuk berbakti 

kepada negara merupakan daya tarik bagi lulusan-lulusan universitas atau 

sekolah terbaik untuk bergabung dan menjadi tulang punggung organisasi 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga hukum yang sangat lengkap 

karena bukan hanya memiliki wewenang dan fungsi dibidang pidana (baik 

pidana khusus maupun pidana umum), tetapi juga memiliki wewenang dan 

fungsi dibidang lainnya seperti dibidang perdata dan tata usaha negara, 

intelijen serta pemulihan dan perawatan aset. Untuk dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik maka unit-unit kerja Kejaksaan harus bekerja 

secara terpadu dan mengenyampingkan ego sektoral. Suatu operasi 

kejaksaan hanya dapat berjalan dengan baik jika semua unit terkait dapat 

saling mendukung. Oleh karena itu maka operasi Kejaksaan bukanlah 

operasi yang berdiri sendiri namun merupakan operasi terpadu. 

Bagaimanapun baiknya sumber daya manusianya namun jika sumber daya 

manusia tersebut terpecah-pecah maka operasi terpadu tidak dapat 

dilaksanakan. Berangkat dari pemahaman ini, maka KKRI melihat bahwa 

pengawasan dan peningkatan kualitas operasi terpadu adalah bagian yang 

juga penting dalam rencana strategis eksternal Komisi Kejaksaan, karena 

hasil operasi lah yang bisa menjadi indikator yang sangat jelas atas 

keberhasilan atau kegagalan Kejaksaan. 

 

Operasional Kejaksaan Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif 

jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, karena tanpa 

media kerja yang memadai maka sumber daya manusia yang baik dan 

strategi operasi yang tepat tidak dapat diimplementasikan secara baik 

dilapangan. Manajemen Kejaksaan sebagai metode pengendalian operasi 

dan sumber daya manusia Kejaksaan juga tidak dapat berfungsi baik jika 

tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Inilah menjadi pertimbangan 
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mengapa sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus KKRI dalam 

peningkatan kinerja Kejaksaan, selain itu Peraturan Presiden Nomor 18 

tahun 2011 juga secara spesifik menyebut sarana dan prasarana sebagai 

salah satu bidang yang masuk kedalam lingkup kerja KKRI. 

 

Penegakan hukum adalah pekerjaan yang memiliki karakter sebagai 

pekerjaan yang berisiko tinggi. Jumlah personil Kejaksaan masih terbatas 

dan belum mendapat perlindungan yang layak ketika sedang bertugas 

maupun ketika sedang tidak bertugas berpotensi menjadi masalah jika 

terjadi serangan secara fisik maupun secara psikis kepada personil. Faktor 

keamanan personil dan juga aset merupakan hal yang sangat penting 

untuk diperhatikan karena personil Kejaksaan hanya dapat bekerja dengan 

baik jika ada jaminan keamanan yang memadai. 

 

Pengawasan adalah fungsi dasar dari KKRI. Fungsi pengawasan ini adalah 

fungsi terpadu antara pengawasan eksternal (KKRI) dan pengawasan 

internal (Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia). 

Kebijakan strategi yang ditempuh oleh KKRI tidak lagi mengikuti pola 

penghukuman (punishment) tetapi mengadopsi pola reward and 

punishment, yaitu tidak hanya melihat faktor pelanggaran serta sanksi yang 

diberikan namun juga melihat faktor prestasi dan mendorong lebih banyak 

penghargaan baik kepada personil maupun kepada unit kerja. 

 

Arah kebijakan 6 (enam) matra KKRI dijabarkan sebagai berikut: 

    

1. SUMBER DAYA MANUSIA 

KKRI mendorong secara intensif perbaikan sistem kepegawaian dimulai 

dari perbaikan anggaran untuk menjaga integritas profesional para jaksa 

dan pegawai kejaksaan, rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, 

Jenjang karir (Mutasi dan Promosi); Kekaryaan dan pemberdayaan para 

purnawirawan yang dapat memberikan kontribusi kepada organisasi 
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Kejaksaan. Perbaikan sumber daya manusia ini bertujuan agar kualitas 

sumber daya manusia baik dari segi kapabilitas dan kapasitasnya dan 

terlebih lagi integritasnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dijalankan berdasarkan prinsip “the right personnel with high integrity in 

the right place at the right time”. KKRI juga mendorong agar para 

purnawirawan untuk menyumbangkan pemikiran dan membagikan 

pengalaman mereka baik secara manajerial maupun operasional untuk 

perbaikan maupun kinerja Kejaksaan. 

 

2. KESEJAHTERAAN 

KKRI mendorong tercapainya tingkat remunerasi yang lebih baik untuk 

mengurangi godaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan personil 

Kejaksaan. Selain itu unit-unit kerja yang berprestasi diberi insentif 

kerja untuk mendorong kompetisi sehat antar unit. Tunjangan keluarga 

juga didorong untuuk ditingkatkan untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan personil Kejaksaan yang pada gilirannya menimbulkan 

rasa kebanggaan sebagai jaksa dan pegawai kejaksaan. 

 

3. OPERASI TERPADU 

KKRI mendorong terlaksananya koordinasi dan integrasi operasional: 

antar unit-unit dalam struktur organisasi Kejaksaan (koordinasi lintas 

bidang); antar lembaga dalam yurisdiksi Indonesia (koordinasi lintas 

instansi); dan antar Kejaksaan Agung RI dengan lembaga terkait yang 

bersifat lintas yurisdiksi (koordinasi antar negara). Koordinasi dan 

kooperasi antar lini baik secara nasional maupun internasional akan 

melipatgandakan efek penggentar jera bagi para pelanggar hukum atau 

calon pelanggar hukum serta memperluas jangkauan dan pengaruh 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai otoritas hukum terkemuka. 
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4. SARANA DAN PRASARANA 

Sarana dan prasarana atau dukungan logistik baik logistik operasi 

maupun logistik manajemen berupa penyediaan alat kerja yang memadai 

adalah faktor penunjang keberhasilan kerja personil Kejaksaan. Komisi 

Kejaksan Republik Indonesia mendorong ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai serta meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana tersebut. 

 

5. PENGAMANAN PERSONIL DAN ASET 

KKRI mendorong peningkatan sistem pengamanan personil dan aset 

Kejaksaan baik dalam situasi normal maupun dalam keadaan force 

majeure. Komisi juga mendorong perkuatan sistem pengamanan atas 

data dan informasi karena data dan informasi dapat dimanfaatkan oleh 

berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Peningkatan pengamanan 

untuk memberikan rasa aman kepada personil dan menjaga aset-aset 

Kejaksaan. 

 

6. PENGAWASAN; REWARD & PUNISHMENT 

KKRI melakukan langkah-langkah penyempurnaan sistem pengelolaan 

dan penanganan laporan pengaduan terpadu antara KKRI; Kejaksaan RI; 

dan lembaga terkait melalui penyempurnaan sistem dan praktek terbaik 

(best practice) sehingga semua laporan pengaduan masyarakat dapat 

terkontrol dan KKRI dapat mengambil tindakan yang tepat pada saat 

yang tepat terkait laporan-laporan tersebut. Komisi akan bertindak lebih 

aktif dan dalam menjalankan kewenangan melakukan pemeriksaan 

ulang dan atau pemeriksaan tambahan atas perkara-perkara yang 

kurang ditangani dengan baik oleh Bagian Pengawasan Kejaksaan. 

Selain memberikan rekomendasi tindakan disiplin, KKRI juga akan aktif 

melakukan penilaian dan pemantauan terkait personil atau unit kerja 

Kejaksan yang berprestasi dan memberikan rekomendasi penghargaan 
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dengan menggunakan acuan praktek terbaik (best practice) serta 

mengembangkan strategi  yang dapat lebih menjamin adanya 

penghargaan kepada unit kerja atau personil yang berhak. 

  

3.3. Kerangka Regulasi 

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan KKRI 

2016-2019 diperlukan adanya kerangka regulasi yang merupakan 

instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian 

hukum bagi KKRI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Terdapat tiga landasan regulasi yang menjadi pijakan bagi KKRI dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ketiganya adalah: Landasan 

Ideologis; landasan yuridis; dan landasan operasional. 

 

LANDASAN IDEOLOGIS 

Landasan ideologis utama KKRI adalah Pancasila yang juga merupakan 

norma dasar (grundnorm) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara 

sebagaimana tercantum didalam mukadimah konstitusi Republik 

Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang pada 

hakekatnya merupakan lembaga pendukung tugas pokok negara (state 

auxiliary agency) di bidang penegakan hukum, khususnya penegakan 

hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, maka KKRI 

melihat dirinya dimasa depan sebagai lembaga pendukung penegakan 

hukum yang berkeadilan, bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan 

serta melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia. 

 

Kebijakan KKRI yang berdasarkan Pancasila mengarah pada 

pengejawantahan KKRI sebagai lembaga yang memiliki jati diri 

(kepribadian) dan karakter yang mendukung keadilan sosial yang 

berperikemanusiaan dan penegakan hukum yang berdaulat dan mandiri 
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selaras dengan aspek ketiga TRISAKTI yang merupakan jalan ideologis 

bangsa Indonesia untuk memulihkan harkat dan martabatnya. 

 

Dikaitkan dengan Sembilan Agenda Prioritas yang dilaksanakan pemerintah 

Indonesia (Agenda ke empat: Menolak negara lemah dengan melakukan 

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat 

dan terpercaya) maka KKRI mengarahkan kebijakan dan strateginya untuk 

terbentuknya KKRI sebagai lembaga terpercaya (kredibel); bermartabat dan 

bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan yang mampu bekerja secara 

efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang siginifikan 

pada peningkatan kinerja personil maupun kinerja organisasi Kejaksaan 

Republik Indonesia sehingga Kejaksaan sebagai lembaga pelaksana fungsi 

yudisial negara dapat lebih banyak berperan dalam melakukan reformasi 

sistem dan penegakan hukum yang pada gilirannya akan mempercepat 

terbentuknya negara yang kuat secara hukum. 

 

LANDASAN YURIDIS 

Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

pasal 38 yang berbunyi “untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, 

Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan 

kewenangannya diatur oleh Presiden.” Merupakan landasan yuridis 

berdirinya KKRI sekaligus merupakan pedoman utama bagi KKRI untuk 

menyusun kebijakannya. Segala kebijakan yang ditentukan dan dijalankan 

oleh KKRI haruslah mengarah pada  peningkatan kualitas kinerja 

kejaksaan.  

 

LANDASAN OPERASIONAL 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan lebih 

lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 yang menetapkan 

bahwa terdapat tiga tugas utama dari KKRI terkait peningkatan kualitas 

kinerja kejaksaan, yaitu: (1) Pengawasan; (2) Pemantauan dan (3) Penilaian 
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atas kinerja dan perilaku jaksa maupun pegawai kejaksaan baik didalam 

maupun diluar kedinasan serta atas kondisi organisasi; kelengkapan 

sarana prasarana; serta sumber daya manusia dilingkungan Kejaksaan. 

Peraturan Presiden inilah yang menjadi landasan operasional KKRI. 

 

Program dan kegiatan KKRI kedepan perlu didukung landasan regulasi 

yang kuat berupa undang-undang. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 

2011 belum memberikan landasan yang kuat bagi bagi KKRI karena paling 

tidak 2 (dua) hal. Pertama: Keputusan Presiden secara hirarki berada 2 

(dua) tingkat dibawah undang –undang dan kekuatan suatu peraturan 

perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarkinya (vide pasal 7 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Peraturan Presiden yang menjadi dasar 

pembentukan KKRI dan sumber kewenangannya merupakan penjabaran 

dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, sehingga perubahan terhadap undang-undang kejaksaan akan 

berdampak kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKRI. Jika Komisi 

diatur dalam undang-undang tersendiri maka tugas pokok dan fungsi 

Komisi tidak terpengaruh jika terjadi perubahan pada undang-undang 

Kejaksaan. 

 

Kedua: Peraturan Presiden yang ada pada saat ini disatu sisi memberikan 

wewenang yang besar kepada KKRI untuk melakukan pengawasan, 

pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan tata perilaku jaksa dan 

pegawai baik didalam maupun diluar kedinasan kejaksaan; kinerja 

organisasi serta sarana dan prasarana namun disisi lain Peraturan Presiden 

tersebut tidak memberikan kekuatan penindakan (enforcement) kepada 

KKRI karena produk yang dihasilkan hanya berupa rekomendasi dan 

bukkan suatu keputusan yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. 

Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 

secara penuh oleh Jaksa Agung maka tidak ada wewenang KKRI untuk 
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memastikan terlaksanya rekomendasi tersebut. Alternatif yang tersedia 

hanyalah membuat laporan ke presiden karena KKRI bertanggung jawab 

kepada presiden. Namun hal ini menjadi masalah tersendiri karena 

presiden menangani begitu banyak hal, dan bisa saja rekomendasi tersebut 

akan terlewatkan atau tidak ditindak lanjuti oleh presiden. 

 

KKRI menyadari bahwa adanya undang-undang yang khusus mengatur 

tentang KKRI bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya kajian mendalam 

dan menyeluruh tentang perlu tidaknya KKRI diatur dalam suatu undang-

undang. Selain itu perlu ada dukungan politik, disamping struktur dan 

argument yuridis yang kuat, agar rancangan undang-undang tersebut 

masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai langkah 

berikutnya menuju pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Adalah lebih realistis bagi KKRI untuk melakukan revisi pada Peraturan 

Presiden Nomor 18 tahun 2011 dalam masa kerja komisi hingga 2019. 

Sehingga dengan demikian KKRI akan mendorong terjadinya keseimbangan 

antara kewenangan yang besar dengan kekuatan pelaksanaan kewenangan 

tersebut secara mandiri. Karena fungsi pengawasan eksternal hanya dapat 

berjalan jika lembaga yang diawasi memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan arahan dan atau rekomendasi dari pengawasnya. 

Kedepannya, KKRI tidak akan berhenti pada payung hukum berupa 

peraturan presiden namun akan mengusahakan perkuatan kedudukan 

hukum dan kewenangan KKRI melalui peraturan perundang-undangan. 

 

Revisi pada Peraturan Presiden akan memiliki efek pada peraturan 

pelaksananannya yaitu peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh KKRI 

untuk mengatur tata organisasi, dan operasi Komisi. Hingga saat ini masih 

banyak kegiatan organisasi dan operasi yang belum memiliki aturan atau 

petunjuk (guideline) sehingga terbuka untuk interpretasi bagi para 

komisioner maupun personil-personil kesekretariatan.  
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Jika revisi peraturan presiden merupakan bagian dari rencana strategis 

yang berjangka menengah dan terbentuknya undang-undang tentang KKRI 

merupakan bagian dari rencana strategis yang berjangka panjang, maka 

program yang berjangka pendek (quick wins) adalah revisi dan melengkapi 

prosedur standar operasi yang mengatur kegiatan harian komisioner, 

hubungan antara komisioner, kegiatan kesekretariatan dan hubungan 

antar instansi. Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan adanya 

penyempurnaan peraturan terkait organisasi dan tata laksana KKRI dan 

yang tidak kalah pentingnya adalah penyempurnaan rambu-rambu etik 

(kode etik) KKRI dan aturan-aturan penegakan kode etik. 

 

3.4. Kerangka Kelembagaan 

KKRI melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dengan menata ulang 

tugas pokok fungsi dan kewenangan elemen-elemen organisasi Komisi 

Kejaksaan. 

 

1. Komisioner 

Ketua KKRI dibantu oleh Wakil Ketua adalah koordinator seluruh 

kegiatan komisi namun kewenangan ketua dan wakil ketua tidak 

bersifat absolut. Ketua dibantu komisioner yang ditunjuk dalam rapat 

pleno bertindak sebagai representasi eksternal Komisi Kejaksaan, baik 

hubungan antar lembaga dan elemen-elemen masyarakat maupun 

hubungan antara KKRI dan Kejaksaan Republik Indonesia. Wakil ketua 

dibantu komisioner yang ditunjuk dalam rapat pleno bertindak sebagai 

representasi internal Komisi Kejaksaan, yang bertanggung jawab atas 

peningkatan kinerja organisasi Komisi Kejaksaan.  

 

Sekretaris KKRI menduduki jabatan untuk masa satu tahun dan dapat 

dipilih kembali serta memiliki dua tugas pokok yaitu: pertama, 
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mengkoordinasi dan memfasilitasi program kerja dan atau kegiatan 

KKRI, eksternal maupun internal dan kedua, mengkoordinasi dukungan 

anggaran dan laporan pelaksanaan program. Atas kesepakatan penuh 

para komisioner atau atas suara mayoritas para komisioner melalui 

rapat pleno maka Sekretaris KKRI dapat diperpanjang masa jabatannya 

atau diganti sebelum masa jabatannya berakhir atau sebelum memulai 

masa jabatannya. 

 

Para Komisioner memiliki 3 (tiga) tugas dan fungsi utama, yaitu: 

pertama; menangani laporan pengaduan masyarakat berdasarkan 

wilayahnya masing-masing. Kedua; menjalankan program-program yang 

menjadi tanggung jawabnya, yang dapat saja bersifat lintas wilayah. 

Ketiga; melaksanakan penugasan-penugasan eksternal maupun internal 

yang telah diputuskan dalam pleno. Dalam pelaksanaan tugasnya 

masing-masing para komisioner bersifat mandiri dengan tetap 

memperhatikan karakteristik kolektif kolegial untuk pengambilan 

keputusan yang bersifat prinsipil bagi organisasi. 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat dibawah Kepala Sekretariat secara fungsional berada dan 

bertanggung jawab kepada KKRI dan secara administratif bertanggung 

jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan. Dalam periode 2016-2019, KKRI mendorong agar Sekretariat 

KKRI baik secara fungsional maupun administratif berada dibawah KKRI 

untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja Sekretariat dengan 

hanya menginduk kepada satu organisasi. 

 

KKRI mendorong adanya kewenangan baru dari sekretariat untuk dapat 

melakukan rekrutmen independen atas personil-personil yang 

ditempatkan di segala bidang dalam lingkup KKRI untuk menggantikan 

pola lama yaitu KKRI hanya bertindak sebagai penerima (user) yang 



 

halaman 33 dari 41 

 

menerima tenaga dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan RI dan dari Kejaksaan Agung RI. Sistem dropping 

personil menyulitkan KKRI karena KKRI tidak memiliki kesempatan 

untuk melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakter 

personil yang cocok untuk bekerja sebagai anggota tim (teamwork) KKRI.  

 

KKRI mendorong indepensi anggaran yang diselenggarakan oleh 

sekretariat terpisah dari anggaran Kementerian Koordinator Politik, 

Hukum dan Keamanan RI dengan tetap mengutamakan asas 

transparensi dan akuntabilitas pada level yang tertinggi. Independensi 

anggaran memberikan ruang gerak yang lebih besar dan fleksibilitas 

yang lebih tinggi bagi KKRI untuk dapat berfungsi dengan lebih optimal. 

 

3. Kelompok Kerja 

Kelompok Kerja adalah elemen pendukung kegiatan operasi dan 

manajerial para komisioner yang secara fungsional berada dibawah 

komisioner dan secara administratif berada dibawah Kepala Sekretariat 

KKRI. Tugas dan fungsi utama Kelompok Kerja adalah memberikan 

asistensi dan melaksanakan instruksi atau petunjuk operasional dan 

manajerial kepada komisioner dalam hal, pertama; penanganan laporan 

pengaduan, kedua; pelaksanaan program-program yang menjadi 

tanggung jawab komisioner, dan ketiga; pelaksanaan tugas-tugas 

tertentu oleh komisioner baik eksternal maupun internal. Tugas dan 

fungsi tambahan Kelompok Kerja adalah memberikan dukungan 

administrasi pada kesekretariatan dibawah koordinasi kepala 

sekretariat. 

 

4. Tenaga fungsional pendukung operasional 

Struktur organisasi KKRI masih memerlukan tenaga-tenaga pendukung 

operasional level menengah yang dapat mengimplementasikan ide 

komisioner dan melaksanakannya dilapangan. Saat ini tidak adanya 
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tenaga pendukung operasional level menengah sehingga Komisioner 

bukan hanya harus bertindak sebagai konseptor namun juga harus 

turun ke lapangan untuk menjalankan ide atau melakukan klarifikasi 

bahkan juga harus membuat laporannya sendiri. Hal ini dapat 

dihindarkan dengan terisinya posisi yang kosong yang menghubungkan 

antara level konseptor/policy maker dengan level executor. 
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BAB IV  

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Target kinerja dan kerangka pendanaan KKRI Tahun 2016-2019 terbagi 

dalam tiga sasaran strategis yang dijalankan secara simultan. Target 

pertama yaitu target internal KKRI berupa perbaikan dan peningkatan baik 

dari segi manajemen maupun dari segi operasional bagi organisasi KKRI 

dan Sumber Daya Manusia. Target Kedua adalah peningkatan kualitas 

kinerja Kejaksaan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKRI yaitu 

pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap organisasi dan personil 

Kejaksaan serta pemberian Rekomendasi. Pencapaian target ini dilakukan 

melalui 6 (enam) matra yaitu SDM; Kesejahteraan; Operasi; Logistik; 

Pengamanan; dan Pengawasan. Target ketiga adalah optimalisasi koordinasi 

dan kolaborasi KKRI dengan mitra-mitra strategis. Ketiga target tersebut 

dilaksanakan dalam tiga periode yaitu Jangka Pendek (Semester 1 tahun 

2016); Jangka Menengah (Semester 1 dan Semester 2 tahun 2017 dan 

2018); dan Jangka Panjang (Semester 1 tahun 2019). 

 

4.1. Target Kinerja 

NO TUJUAN SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN STRATEGIS 

TARGET KINERJA UIC 
2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

 

INTERNAL KKRI   
Perbaikan dan 
peningkatan 
manajemen dan 
operasi organisasi 
KKRI dan Sumber 
Daya Manusia KKRI 

1. Optimalisasi 
SDM 

a. Revitalisasi 
Kesekretariatan 
dengan SDM 
yang memiliki 
kapasitas & 
kapabilitas yang 
mumpuni 

2% 45% 85% 100% Kaset 

b. Revitalisasi 
Kelompok Kerja 
untuk 
mendukung 
kinerja 
komisioner 

5% 50% 100%  Kom 
Kaset 
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NO TUJUAN SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN STRATEGIS 

TARGET KINERJA UIC 
2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2. Revitalisasi 
Basis Data & 
Arsip 

Optimalisasi 
Teknologi Informasi 
untuk  mendukung 
basis data dan arsip 

2% 50% 90% 100% Kaset 

3. Revisi Legislasi 
Perkuatan peran KKRI 
melalui dukungan UU 
dan peraturan 
pelaksanaannya 

1% 30% 90% 100% Kom 
Kaset 
Kabag 

 
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN STRATEGIS 
TARGET KINERJA UIC 

2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2. 

 

 

KKRI-KEJAKSAAN 
(TERPADU) 
Peningkatan 
kualitas kinerja 
Kejaksaan melalui 
pengawasan, 
pemantauan dan 
penilaian organisasi 
dan personil 
Kejaksaan serta 
pemberian 
rekomendasi 
melalui 6 (Enam) 
Matra 
 

Matra 1  
(SUMBER DAYA 
MANUSIA) 
1. Rekrutmen 

 
 
 
SDM yang direkrut 
secara transparan 
dan sesuai dengan 
kebutuhan strategis 
organisasi  

 

 

5% 

  

 

30% 

 

 

70% 

 

 

100% 

Kom 1 
 

2. Pendidikan & 
Latihan  

Meningkatnya 
kapasitas & 
kapabilitas personel 
Kejaksaan RI 

5% 30% 70% 100% 

3. Mutasi & 
Promosi 

Terciptanya alur dan 
mekanisme yang 
transparan dan 
akuntabel 
berdasarkan merit 
system 

5% 30% 70% 100% 

4. Kekaryaan Terciptanya 
mekanisme yang 
transparan & 
akuntabel yang 
mendukung karir 
jaksa yang dikaryakan 

5% 30% 70% 100% 

5. Penentuan Posisi 
Strategis 

Terisinya posisi-posisi 
strategis berdasarkan 
prinsip right man in 
the right place at the 
right time 

5% 30% 70% 100% 

6. Pemberdayaan 
Tata Usaha 

Terciptanya alur karir 
yang jelas dan adil 
bagi Pegawai TU 

5% 30% 70% 100% 

7. Pemberdayaan 
Purnawirawan 

Terciptanya wadah 
sebagai forum 
transfer ilmu dari 
purnawirawan 
kepada personil aktif 

5% 30% 70% 100% 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN STRATEGIS 

TARGET KINERJA UIC 
2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Matra 2 
(KESEJAHTERAAN) 
1. Remunerasi 

Meningkatnya 
remunerasi personel 
Kejaksaan sesuai 
tingkat 
profesionalitas 

5% 30% 70% 100% 
Kom 2 

2. Insentif Kerja Diberikannya insentif 
bagi personel yang 
berprestasi 

5% 30% 70% 100% 

3. Tunjangn 
Keluarga 

Diberikannya 
tunjangan yang 
memadai pada 
keluarga personel 

5% 30% 70% 100% 

Matra 3  
(OPERASI) 
1. Anggaran 

operasional 

 
 
Anggaran yang 
memadai untuk 
kegiatan operasional 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

Kom 3 

2. Koordinasi & 
Kooperasi Lintas 
bidang 

Lancarnya kerja antar 
unit Kejaksaan 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

3. Koordinasi & 
Kooperasi Lintas 
instansi 

Lancarnya kerja 
antara Kejaksaan & 
instansi 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

4. Koordinasi & 
Kooperasi Lintas 
yurisdiksi 

Lancarnya kerja antar 
Kejaksaan dengan 
otoritas hukum di 
yurisdiksi lain 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

5. Revisi UU 
Kejaksaan 

Pengembalian fungsi 
Jaksa sebagai 
dominus Litis  
 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

Matra 4  
(LOGISTIK) 
1. Alat kerja 

Alat kerja yang 
memadai 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

Kom 4 

2. Sarana & 
Prasarana 

Sarana & prasarana 
yang memadai 

5% 30% 70% 100% 

3. Manajemen & 
Administrasi 

Peningatan kualitas 
Manajemen & 
Administrasi alat 
kerja, sarana & 
prasarana 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

Matra 5 
(PENGAMANAN) 
1. Personil & 

keluarga 

Terciptanya sistem 
pengamanan bagi 
personil dan 
keluarganya 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

Kom 4 

2. Aset Kejaksaan Terciptanya sistem 
pengamanan bagi 
aset-aset Kejaksaan 

 

5% 

 

30% 

 

70% 

 

100% 

3. Data & informasi Optimalisasi 
pengamanan fisik dan 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN STRATEGIS 

TARGET KINERJA UIC 
2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

elektronik untuk data 
dan informasi 
Kejaksaan 

5% 30% 70% 100% 

Matra 6 
(PENGAWASAN) 
1. Laporan 

Pengaduan 

Meningatnya kualitas 
penanganan laporan 
pengaduan 

 

15% 

 

70% 

 

100% 

 

 

Kom 5 

2. Tindakan Disiplin Dipatuhinya 
rekomendasi 
tindakan disiplin 

2% 30% 80% 100% 

3. Pemberian 
Penghargaan 

Diberikannya 
penghargaan pada 
personel & satuan 
kerja yang berprestasi 

2% 30% 80% 100% 

 

NO TUJUAN SASARAN S 
TRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN STRATEGIS 

TARGET KINERJA UIC 
2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3. 

 

KKRI–LEMBAGA LAIN 
(HUBUNGAN ANTAR 
LEMBAGA)  
Koordinasi & 
Kolaborasi KKRI 
dengan mitra-mitra 
strategis 

1. Kementerian / 
Lembaga 

Optimalisasi 
hubungan antar 
kementerian / 
lembaga 

5% 30% 70% 100% 
Kom 
Kaset 
Hubaga 

2. Komisi III DPR Peningkatan 
hubungan kerja 
dengan Komisi III 

5% 30% 70% 100% 

3. Civitas 
Academica 

Meningkatkan 
partisipasi Civitas 
Academica  

5% 30% 70% 100% 

4. Aksesibilitas 
Publik 

Publik mendapat 
akses terhadap 
kinerja KKRI 

5% 30% 70% 100% 

5. LSM & Ormas 
bervisi linier 

Perluasan jaringan 
kerja KKRI dengan 
LSM & Ormas bervisi 
linier 

5% 30% 70% 100% 

 

4.2. Kerangka Pendanaan 

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan target kinerja 

KKRI yang kemudian akan dijabarkan dalam program-program yang lebih 

rinci dan realistis sebagaimana disebutkan dalam bab-bab terdahulu, 

dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan 

pembangunan akan bersumber dari Anggaran Kementerian Politik Hukum 
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dan Keamanan karena hingga pada saat renstra ini dibuat KKRI belum 

independen dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Demikian dokumen Rencana Strategis KKRI periode 2016-2019 ini disusun 

sebagai acuan dan pedoman bagi KKRI dalam menyusun rencana kerja, 

anggaran dan kebijakan-kebijakan strategis yang dibutuhkan dalam rangka  

mewujudkan visi dan misi KKRI. Dokumen ini selain berguna bagi internal 

KKRI juga bermanfaat bagi stakeholder untuk ikut serta mengawasi dan 

mengevaluasi tahapan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan.  

 

Dengan telah disusunnya dokumen Renstra KKRI 2016-2019, maka 

seluruh program kerja dan anggaran, serta penyusunan kebijakan internal 

KKRI harus disesuaikan dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan 

dalam Renstra. Evaluasi terhadap capaian target kinerja harus dilakukan 

secara regular dan terus menerus, sehingga apa yang telah direncanakan 

dapat direalisasikan dengan baik.  

 

Untuk mewujudkan visi dan misi KKRI sebagaimana telah ditetapkan, 

dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat semua elemen yang ada di 

KKRI, baik pimpinan dan anggota KKRI, staf sekretariat, dan pendukung 

lainnya. Berbagai hambatan dan permasalahan yang ada dalam proses 

implementasi Renstra harus segera dikomunikasikan dan dicarikan 

solusinya, sehingga tidak mengganggu proses pencapaian visi dan misi 

KKRI. 

 

Renstra KKRI 2016-2019 yang telah disusun ini bukanlah dokumen yang 

tertutup sehingga dalam perkembangannya jika dikehendaki dan dalam 

kondisi yang mendesak dapat dilakukan perubahan dalam rangka 



 

halaman 41 dari 41 

 

penyempurnaan dan untuk disesuaikan dengan konteks perkembangan 

yang ada. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran I : Matrik Kinerja dan Pendanaan 

Lampiran II : Matrik Kerangka Regulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 


