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KATA PENCANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah

tersusun Reviu ke - 3 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sampit Tahun
20L5-201,9. Dokumcn Rcviu ke - 3 Rencana Stratcgis ini menguraikan tentang

Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan
Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5

(lima) Tahun dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019.

Kebijakan Mahkamah Agung 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 2530 (dua puluh I
lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara ,,,isi K/L yang '

dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan

]angka Menengah Nasionai (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa

penggangaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu di revisi r:ntuk
mewujudkan Visi Mahkamah Agung dalam 5 tahun.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan

transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri

Sampit dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya

dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2079 yang lebih

akuntabel. Pengadilan Negeri Sampit adalah pelaksana kekuasaan kehakiman

yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan yang berada di Propinsi Kalimantan TengarJr, khususnya wilayah

hukum Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya secara oPtimai,

namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup

kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan

mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Sampit.

Semoga Reviu ke - 3 Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat dalam

mendukung visi Pengadilan Negeri Sampit yaitu ,Tenouiudtya Pmgaililan

Negeri Sampit Kelas IB Yang Agng".

Sampit, t5 Ianuari 2018

Ketua Penga Negeri Sampit,

/

NIP 19 7992121001.
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BAB' O
PENDAHULUAN
-I.1 KONDISI UMU\4

Reformasi sistem peradilan membar.l,a perubahan yang mendasar bagi

peran Pengadilan Negeri Sampit dalam menialankan tugas dan fungsi

pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Sampit merupakan lingkungar Peradilan Umum di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sampit bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyeiesaikan perkara yang

masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strateiik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhifturgkan potensi,

peluang dan kendala yang ada pada Iingkungan Pengadilan Negeri Sampit.

Rencana Strategis ini diiabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan

kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan

anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang

kompe';en, dituniang sarana dan prasarana serta memperhitungkan

perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sampit, baik lingkungan

intemal maupun ekstemal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Sampit dalam menjalankan tugas dan fungsinya

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman

di lndonesia.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan

Negeri Tingkat Pertama dalam lingkup Direktorat Jenderai Peradilan Umum,

Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB berpedoman Pada Rencana Pembaruan

Peradilan yang terruang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035

Reoiu ke - 3 Rencana shategis 2015 - 2019 P.n&adilan Negeri SanPit KelA. lB
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sebagai Kerangka Rencana ]angka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah

Agung Republik Indonesia 20'J.5 - 2019 sebagai kerangka jangka menengah

untuk menenfukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

dalam upayanya mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan organisasi.

Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri

Sampit Kelas IB dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan

analisa faktor-faktor strategis baik intemal maupun ekstemal dari lingkungan

organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan.

Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources

(Sumber daya) dan Orgnnization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta

berkembang dalam instansi.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sampit mencakup hal-hal yang

mem.rng sudah diafur dalam peraturan/perundang-undangan sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir

(promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Sampit;

2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan

Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan

kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan

kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama

sebagaimana disebutkan daiam Undang-undang Nomor 8 Tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50;

3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan

nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya

apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam Undang-undan nomor 8

Tahr:n 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);

4. Memberikan pelayanan di bidang hukurn kepada elemen-elemen

masyarakat yan8 membuh:.hkan, termasuk Pemberian dana

bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang

Reoiu ke - 3 Rcncana shaEgb 2075 - 2079 P.ngadilan N.gdi Sa Pit xetas lB
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berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang

ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin

dari kehra pengadilan. Dengan dernikian pengadilan negeri

khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia

pendidikan.

Kelemahan (Wea1mess)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sampit

dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan Putusan Pengadilan Negeri Sampit belum

, dapat diunduh/diakses dengan cepat oleh masyarakat k;Lrena

keterbatasan Sumber Daya Manusia Belum memiliki mekanisme

evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Seiring dengan semakin

bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan

keseketariatan pada Pengadilan Negeri Sampit sementara sumber

daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi

kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan

Sumber Daya Manusia yar.g berkompeten atau diadakarurya

bimbingan tel,nis unhrk meningkatkan kualitas. Rekruhnen

Pegawai Negeri Sipil yang diterima belum sesuai dengan kapasitas

dan kemampuan kerja yang dibuhrhkan di Pengadilan Negeri

Sampit;

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan belum optimahrya evaluasi

penilaian kinerja belum adanya sistem Pengaduan masyarakat yrtg

berbasis telrrologi inJormasi;

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Sistem

Manajemen Perkara Berbasis Teknologi lnformasi (CTS) yang ada

belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan

kompeterui sumber daya aparatur negara yang ada;

Re u ke 3 Rencano Strategi-.2015 - 2019 Pengadilan N.|c/i So Pit Kela. lB
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Aspek Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai kadang

dapat memperlambat kinerja.

Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri

Sampit untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Negeri Sampit

yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses

berperkara;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan

kineria/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja,

adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadiian Negeri Sampit maupun Mahkamah Agung untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan

yang dilaksanakan secara berkala baik untuk intemal maupun

ekstemal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi I'Jalangka Raya.

Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan

Tinggi Palangka Raya;

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Dukungan

dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan Tinggi Palangka Raya Adanya aplikasi manajemen

perkara yang berbasis telorologi informasi dapat membantu

ketertib an;

5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya sarana fasilitas

Telmologi Informasi di Pengadilan Negeri Sampit berupa perangkat

dan jaringan intemet sehingga berbagai informasi dapat

disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Sampit.

Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sampit

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

Reuiu ke - 3 Ren@na Shategk 2015 - 2019 Pengadilan Ncgdi SamPit l<el^ IB
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Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran

kepuasan penggr:na jasa pengadilan;

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan

Negeri Sampit belum seluruhnya menguasai visi dan misi

Pengadilan Negeri Sampit Masih terbatas/minimalnya kualitas

Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang

dibutuhkan;

Aspek Pengawasan dan Pembinaan Beium adanya sistetn reward

dan punishmen Lmtuk mengontrol kinerja aparat peradilan;

Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Masih timbul

adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Aministrasi

antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya

keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan

tertib administrasinya;

Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk

pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

Reviu ke - 3 Rencano Slrategb 2015 - 2019 PenSorlilon Negeri SamPit K4LA. IB
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BAB II
VISI, MISI,'IUJUAN DAN SASARAN

STRATEGIS

@

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kineria Pengadilan

Negeri Sampit, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka

panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru

Mahkamah Agung Republik krdonesia 2010 - 2035 dan arah kebijakan dan

program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015 - 2019) sebagai dasar

aoran penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman

pengendalian kinerja dalam pelaksanaarr program dan kegiatan dalam

pencapaian visi dan misi serta tuiuan organisasi pada 2015 - 2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019 pada

hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya

terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

pencapainannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,

penyempumaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakarL peraruran

terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel, pelavanan peradilan yang prima, pengadilan yang

terjangkau, kepercayaan dan kekevakinan publik terhadap Lreradilan serta

kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yanS kondusif.

Untuk menyah.rkan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka

pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin

diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan

dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi

dalam mencapai sasaran atau target yang ditetaPkan.

PENGADILAN NECERI SAMPIT KELAS IB
IL H M. Arsyad No. 36 Sampit 74322 Telp./Fax. (0531) 21008, 21249

Emarl 'rn[(] rirr.\amnrt ll(' rd Websitr rvwh Dn-snmDrt eo rd

2.,1 VISI DAN ]VIISI

Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah ke

depan sebagai dasar acuan dalam menialankan tugas dan fungsi dalam

mencapai sasaran atau target yang ditetaPkan dalam 5 (lima) tahun ke depan

R.,riu ke - 3 Rencano Straugb 2015 - 2019 P.ngadilqn N.lai Sa Pit K.las lB
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dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010 - 2035. Maka Visi Pengadilan Negeri Sampit adalah:

"Tenuujudnya Pergadilan Negeri Sampit Kelas IB yang Agutt{'

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna rnenegakkan hukurn dan keadilan melalui

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang

jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah

pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan

suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan

kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri

Sampit, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Sampit Kelas IB;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

Keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas Keadilan Kepemimpinan Pengadilan Negeri

Sampit Kelas IB;

4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparasi Perrgadilan

Negeri Sampit Kelas IB.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan "Terwujudnya

Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB yang Agung" adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Sampit Kelas IB syarat utama

terselengaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya

kemandirian Pengadi-lan Negeri Sampit yang menyelenggarakan

peradilan yaitu :

a. kemandirian Pengadilan Negeri Sampit sebagai sebuah unit

kerja/lembaga (kemandirian institusional);

Reviu ke - 3 Rencona Stuategis 2015 - 2019 Pengadilan Negcri Sa Pit Xelari IB

7



2

PENGADILAN NECERI SAMPIT KELAS IB
.ll.H M Aryad No 36 Sampit 74322Te|p./Fnx. (0531) 2100tt, 21249

Email : inf(xrpn-snmpit.qo.rd Website: \vww I,rl-lnlqlpit go.id

b. kemandirian Hakim dalam menialankan fungsinya (kemandirian

individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sampit secara efektif. Selain

kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan j,rgu

mengandung aspek kemandirian hakim r:nhrk memutus (kemandirian

individual/ft:ngsional) yang terkait erat dengan tuiuan penyelengaraan

pengadiian. Tujuan penyelengaraan pengadilan yang dimaksud untuk

menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun

pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim

mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

Keadilan Tugas badan peradi.lan Pengadilan Negeri Sampit adalah

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan

Negeri Sampit mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam

memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan

untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses

peraCilan yang adil. Perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri

Sampit, selain menyentuh aspek yr,rdisial, yaitu substansi putusan yang

dapat dipertanggungjawabkary )u1u akan meliputi peningkatan

pelayanan administratif sebagai penuniang berjalannya proses yang adil.

Sebagai contoh adalah adanya perrgumuman jadwal sidang secara

terbuka dan pemberian salinan puhrsan, sebagai bentuk jaminan akses

bagi pencari keadilan.

Meningkatkan Kualitas Keadilan Kepemimpinan Pengadilan Negeri

Sampit Kelas IB Kualitas Kepemimpinan badan peradilan menentukan

kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan Peradilan. Peran

pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial,

R.uiu ke 3 Ren(,,no Strate|is 20'15 - 2019 Pengadilan Negeri Sa Pit Kclas lB
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diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis

(kepemimpinan dan manejerial). Terkait aspek yudisial, seorang

pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya

kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinya. Untuk area non-telrris,

secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana

urusan administrasi. Dengan kata lairy pimphan badan peradilan harus

memiiiki kompetensi l,udisial dan non-y.udisial.

Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparasi Pengadilan

Negeri Sampit Kelas IB Kredibilitas clan Transparansi merupakan faktor

penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada

Pengadilan Negeri Sampit. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan

dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi

putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlaksananya

prinsip transparansi, pemberian perlakuan y:rng setara, serta jaminan

proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para

personil peradilan untuk beke4a secara profesional dan menjaga

integritasnya.
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2.2 TUIUAN DAN S..\S,\l(AN STIIr\Tt:(,lS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sampit seperti

yang telah dikemukakan terdahr:Iu, maka visi dan misi tersebut harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan

penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan

Negeri Sampit berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan

strategrs ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tuiuan strategis ini juga akan

memungkinkan Pengadilan Negeri Sampit untuk mengukur seiauh mana visi

dan misi telah dicapai mengingat lujuan strategis dirumuskan berdasarkan
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visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut ;

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara;

3. Meningkahya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

terpinggirkan;

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Dengan Lrdikator Tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 19211<\/1A/SKIK/2016 tentang penetapan Reviu Lrdikator Kinerja

Utam4 maka Rencana Strategis disinkronisasikan dengan Ileviu Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sampit dibawah ini :
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1 Persentase para pihak
yang percaya terhadap

tem peradilan
Persentase perkara yang
diselesajkan tepat waktu 100%

Persentase perkara yang
diselesaikan melalui
pembebasan

biay a/prodeo

1007,

Persentase perkara yang
diselesaikan melalui
sidang keliling/zitting
plaats baik di dalam
negeri maupun di luar
negeri

90v"

100'2,

100'u,

Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel
Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara

MeningkatnyaAkses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin clan

Terpinggirkan

Persentase perkara yang
terlayani melalui
Posyankum
Persentase identitas
hukum yang terpenuhi

70"/"

Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

4 Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

95'k
a Persentase sisa perkara yang

diselesaikan
1 Terwujudnya proses peradilan

yang pasti, transparar dan

800/.

2.

:.:t',..ti : ".. . l

3.



Dari perumusan Visi, Misi dan Tujuan diatas serta sesuai dengan arah

pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPIMN tahun 2015-2019,

disusunlah Sasaran Strategis yang ingrn dicapai dalam periode 5 (lima) tahun

kedepan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB kembali lagi menyelaraskan

Sasaran Strategisnya sebagai upaya untuk rnemberikan input bagi tercapainya
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akuntabel

Persentasec penun nan SISA

rkara

2 Kasasi

3 Penin auan Kembali

f. lnc1ex responden pencari
keadilan vang puas terhadap
Ia anan radilan

90'/,,

90,v"

85"1,

70"L,

100,2,

100,u,

7 Peningkatan
pengelolaan
perka ra

efektifitas
penyelesaian

a Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu

80'7,

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

20.,1,

c. Persentase berkas perkara yang
dialukan banding, kasasi, dan
PK secara lengkap dan tepat
waktu

100%

d. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyaral<at yang dapat diakses
secara online dalam jangka

waktu 1 (satu) haii setelah

diputus

0"1,

Meningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

100%

90%
b. Persentase

diselesaikan
Pengadilan

perkara
diluar

yanS
gedung

c. Persentase pencari
golongan tertentu
mendapat layanan
hukum (Posbankum)

keadilan
yanS

bantuan

Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

20"/,,,

4 Meningkatnya kepatulan
terhadap putusan pen gadilan 70"1,
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b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

35"/"

d. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum :

1) Bandine

e. Persentase perkara Pidana
Anak yang diselesaikan
dengan Diversi

J,
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sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pmgadilan

Negeri Sampit Kelas IB menyelaraskan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai

berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektivitaspengelolaanpenyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik intemal maupun ekstemal;

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara

akuntabel, efektif, dan efisien;

7. Meningkabrya Transparansi Pengelolaan SDIvI, Keuangan dan Aset.

Agar hbih mudah darr semakin menielaskan arah sasaran strategis

tersebut maka disusun lndikator Kinerja yang akan menggambarkan

pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam upaya mewuiudkan visi dan

misi tersebut Indikator Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

perkaraI Persentase sisa

yang diselesaikan
95"1,

90v.
h. Persentase perka ra yang

diselesaikan tepat waktu

35v"
i. Persentase penumnan

sisa perkara

i. Persentase Perkara yang
tidak mengajukarr upaya
hukum :

Banding
90't,

Kasasi

Peninjauan Kembali 70"1,

k. Persentase

Pidana anak
diversi

perkara
dengan

100%

Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

Index responden pencari
keadilan yang puas

terhadap layanan
peradilan

1 Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

20,'/,,

20"1,

a. Persentase penyelesaian
minutasi perkara sesuai

dengan jangka waktu
yang ditentukan

b. Persentase Salinan

putusan yang diterima
oleh peradilan pengaju

Per.jngkatan
efektivitas
pengelolaan
pcnyelesaian
perkara

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
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I

85%

100v,

2.



tepat waktu
c. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui
mediasi

5%

3 Meningkatnya
akses peradilan
bug, masyarakat
terpinggirkan

Meningkatnva akses

peradilan bagi
masyarakat miskin
dan terpinggLka n

a. Persentase

prodeo
diselesaikan

perkara
yanS 100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan diluar
gedung Pengadilan

90o/"

c. Persentase identitas
hukum yang terpenuhi

"1otrk

d. Persentase pencari yang
terlayani melalui
posyankum

100%

4 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Persentase putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

70Y,,

Terwujudnya
pelaksanaan
pengawasan kinerja
aparat peradilan
secara optimal baik
internal rnalupun

eksternal

Persentase pengaduan
yang dapat ditindaklanjuti

100%

a.Persentase pengaduan
yang dapat
ditindaklanjuti

100%

b.Persentase pengaduan

yang selesai

ditindaklanjuti dan
dipublikasi

100%

Meningkatnya
Transparansi
Pengelolaan SDM,
Keuangan dan Aset

Persentase terpenuhinya
kebutuhan standar sarana

dan prasarana yang
mendukung peningkatan
pelayanan prima

80,2,

Persentase peningkatan
produktifitas kinerja SDM
(SKP dan Penilaian Prestasi

Keqa)

100%

Persentase tercapainya
target kegiatan prioritas
yang mendukung
pelayanan prima peradilan

100,/"
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5.

6. Meningkatnya
pengelolaan
manaierial lembaga
peradilan secara

akuntabel, efektif,
dan efisien

7.



BAB III
ARAH KEBIIAKAN DAN STRATEGI

@

3.1 ARNH KI,}}IIAK \N I)AN STITATI (;I N,\SI()NAI

Pembangunan di Indonesia senantiasa dituiukan untuk mewujudkan cita-

cita dan lujuan Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan

Makmur. Saiah satu cara mewujudkan cita-cita dan tujuan bemegara

dilakukan dengan merencanakan Pembangunan Nasional secara ufuh,

Berkelanjutan dan Berkesinambungan.

Adapun rencana Pembangunan Nasional Indonesia telah digariskan

dalam Rencana Pembangunan Nasionai Jangka Panjang Nasional (RPIPN) 2005

- 2025. Yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan

penataan krdonesia di segala Bidang. Saat ini, Indonesia aka:r memasuki Tahap

RRPIMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan s,-.cara

menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan daya saing Konpetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Manusia berkualitas

serta Kemampuan ilmu dan Telcrologi terus meningkat.

Sasaran Pembangunan Nasional diatas menekankan bahwa

pembangunan di berbagai bidang di tekankan untuk meningkatkan daya saing

Kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya Pembangunan di bidang

Hukum membutuhkan perencanaan Strategis agar dapat memberikan

Kontribussi terhadap peningkatan daya saing lndonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembanguan jangka panjang Nasional dan

menengah seperti yang terruang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa

poin penting penbangunan hukum 2015 - 2019 adalah :

a) Menciptakan penegakan hukunt yang berkualitas dan berkeadilntt;

U Meningkotkan kontribusi hukum untuk prtningkntan daya saing ekononi bangsn;

c) Meningkatknn kesadaran hukun disegala bidang.

Dari tiga poh penting diatas, ditetapkan 3 (tiga) sasaran Pembangunan

hukum dalam 5 (lima) tahun ke depan, yalori :

7. Penegaknn hukum yong berkualitas;

2. Efektiftas Pencegnhnn dan Pemberantasan Korupsi;

3. Penghormnton, Perlindungan dan Oemenuhan HAM.

PENCADILAN NECERI SAMPIT KELAS I8
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Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan

sasaran utarna yakni, meningkatkan daya saing perekonomian lndonesia.

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dari 3 (tiga)

sasaran tersebut ada 9 (sembilan) arah kebijakan yang menjadi sasaran

shategis Mahkamah Agung yakni sebagai berikut :

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Akar masalah yang menyebabkan hukum pidana secara

umurn, maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak

berjalan maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antara aParat

Penegak Hukum. Ketidakpaduaan ilu sendiri tidak kompleks

meliputi aspek :

a) Subtansi yalni, banyaknya peraturan tentang sistem peradilan

pid;rra dalam peraturan pen-rrdang-undangan yang

menimbulkan inkonsistensi pengaturan;

Reoiu ke - 3 Rencano Sttategis 2015 - 2019 Pengadilan Negcri Sanpit Xela. lB
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a

1. Penegakan Hukum Berkua-litas

Kondisi yang menunjukan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan

kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini di sebabkan

oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem

penegakan hukum, vakni Polisi Jaksa dan Hakim. Sistem hukum dan

peradilan di nilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga,

lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam

memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasi bahwa masih ada

harapan kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan

hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei

Nasional dalam 5 (lirna) tahun terakhir, menunjukan betapa kuatnya

ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja Penegak Hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum

Nasional di arahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas

melalui arah kebiiakan sebagai berikut :



b
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b) Kelembagaan yakni, tidak adanya sinkronisasi antar Instansi,

hrmpang tindih, konflik Kewenangan, dan muncuLnya silat

lnstansi Sentris;

c) Mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan

terpencamya data krirninal dan bolak-balik berkas perkara

yang sangat merugikan tersangka. Mekanisme, yang tidak

terpusat sehingga mengakibatkan terpencamya data kriminal

dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan

tersangka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan

kebijakan dalam rangka n'rengatasi ketidakterpaduan dalam proses

peradilan pidana melalui strategi penyempumaan substansi

peraturary perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan

perkara, dukungan sar.rna prasarana, optimalisasi biaya operasional

penegkan hukum, serta optinralisasi pengawasan intemal dan

ekstemal.

Sistem Peradilan Pidana Anak Ilerlandaskan Keadilan Restoratif

Sistem peradilan pidana anak merupakan wuiud perpaduan

sistem penegakan hukum dan penegakan HAM, Khususnya hak

anak yang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep ini merupakan

kebijakan penegakan hukum berlandaskan restorative justice secara

formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, Kebijakan ini

harus di laksanakan dengan optimal disamping untuk melindungi

hak anak, juga sebagai contoh keberhasilan penggtrn aan restorntiTle

justice dalam sitem hukum formal Indonesia sehingga clapat

direplikasikan untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, lndonesia

perlu melaksanakan strategi-strategi dalam PersiaPan pelaksanaan

sistem Peradilan Pidana Anak melalui strategi peningkatan

koordinasi antara kementrian,4embaga; peningkatan kemampuan

aparat pencgak hukum dan stakeholdtls; Pcn,'usun Peraturan
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pelaksanaan; penyediaan sarana dan pras.rana; serta

pengembarrgan restorntiae justice.

Reformasi Sitem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Visi pembangunan nasional 2015 - 2079 yang ditekankan untuk

meningkatkan daya saing perekonomianm nasional. Dalam rangka

mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional

perlu diarahkan untLlk mendukung terwujudnya pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan, mengah-rr permasalahan yang

berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri, seta

menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan

perlindungan hukum. Sehingga pembangunan hukum, khususnya

hukum perdata dibidang ekonomi diharapkan dapat menampung

dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya

prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu

melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang

hukum perdata khususnya terkait utilasi lembaga mediasi.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegakan Hukum

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aParat

penegakan hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat

kehilang;rr kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem dirLiiai

publik be.lum bersih dari pratik suap sehingga, Iembaga peradilan

pr:n dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara.

Hasil Pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei

nasional dan intemasional dalam lima tahun terakhir,

menr:njukankan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja

aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak

hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra

buruk dimata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi

permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak
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hukum, promosi dan mutasi, rekruknen, dan pendidikan atau

pelatihan aparat penegak hukum.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya

saing Indonesia, khususnya dalam penyenggaraan bisnis. Padahal,

berbagai upaya pencegahan dan pembarastasan korupsi di Lrdonesia

telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi pebaikan

signifik:rn dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan

sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan

permasalahan uatama yang harus di atasi oleh aparat penegak hukum di

lndonesia.

Berdasarkan pemaslahan tersebut, maka pemba:rgr:nan hukum

nasiona.l diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberastasan

tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebiiakan sebagai

berikut:

Efektioitas lmplementasi Kebijakan Anti-Korupsi Indonesia telah

mengimplementasikan berbagi ketentuan United N otion Cooention Agninst

Corruption (UNCAC) terkait dengan kerja sama penyelamatan asset

melalui mutual legal assistance maupun perlindr.rngan pelaku tindak

pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (Tusfice

collaborator).

Di samping itu, melalui stamas Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan

korupsi hingga rencana aksi di Kementerian /Lemabaga mauPun

Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun, masih terdapat

berbagai permasalahan yang mengahambat optima-Lnya peiaksanaan

mutual legal assistance, perlindungan Tzsfice collaborator, mauPun

pelak;anaan Stamas PPK.

Pemasalahan ini akan diatasi melalui srategi oPtimalisasi keriasama

lauar negeri dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi;
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optimalisasi perlindun xgar. justice collaborator; serta penguatan

koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan

sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indiktaor survei.

Tujuan esensial dari sitem hukum, baik dalam kerangka rule of lnut

maupun rechtstant, adalah penegakan dan perlindungan FIAM. Bahkan,

terdapat relevansi antar konsep FIAM dengan daya saing dalam konteks

keberlanjutan sosial.

Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem

hukum. Tindak pidana, dan HAM. Meski lndonesia telah memiliki

capaian yang baik dalam upaya penghormtaaan, perlindungan dan

pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari

kuranp.ya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebiiakan yang

masih terkandala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis

lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum

nasional diarahkan untul< mewujudkan penghormatan, perlindungan,

dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut :

Penegakan HAM

Jumlah pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia masih

cukup tinngi dan belum menunjukan adanya penurunan signifikan

dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggran Hak Asasi Manusia

yang banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh

keadilan dan hak atas kesejahteraan.

Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan Hak Asasi

Manusia melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan Hak

Asasi Manusia yang diselesaikan diatasi melalui startegi

pelaksanirarr, pemantuan, evaluasi, dan pelaporan Hak Asasi

Rcl,iu ke - i Rencana Strateiis 2015 - 2079 Pengodili Nege SamPit X.las 1B
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Manusia dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran Hak

Asasi Manusia.

Optimalisasi Bantuan Hukum

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum

curna-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini

merupakan wuiud jaminan perlindungan negara terhadap

masyarakat miskin banyak menimbulkan permasa.lalrm yang

mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi

melalui strategi Sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan

hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum,

penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan pemerintah

daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum

terhadap perempuan baik dalam konstitusi mauPun berbagai

konvensi Intemasional yang di ratifikasi. Namun, kondisi fal<tual

justru menuniukan 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. Sehingga, permasalahan ini akan

diatasi n'relalui strategi Penguatan mekanisme koordinasi aparat

penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan, serta Penguatan mekanisme tindak laniut Penangan

kasus kekerasan terhadap PeremPuan.

c
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d. Pendidikan HAM

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara

negara masih belum memiliki pemahaman Hak Asasi Manusia yang

memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus

pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh negara (State Actor).

Guna meningkatkan pemahaman mengenai Hak Asasi

Manusia, maka diperlukan pendidikan Hak Asasi Manusia bagi

aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan

ini akan diatasi melalui sterategi pendidikan Hak Asasi Manusia

aparat penegak hukum serta Sinkronisasi dan Sinergi fungsi

penelitian, pengkajian, dan kerja sama Hak Asasi Manusia

pemerintah, perguruan Tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebiiakan yang dicanangkan dalam

kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015 - 2079

diharapkal clapat membantu perwujudnya sasaran utama yakni,

meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum,

konstribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing

ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, konstribusi

hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualtas,

pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, serta

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia

diharapkan dapat memberikan konstribusi kualitatif terhadap

peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana

konstribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat

menenlukan kokohnya pilar institusi yang dapat memPercepat

proses ekonomi pembangr:nan.

3.2. ARr\tl KI,ltll \k,\N l)AN Sl-lt,\.tL(,1 l\'l'\l Ik,\\lAll A(;UNC

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN tahtrn 2015 - 2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewuiudkan visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah

Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :
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1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatanefektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara;

3. Meningkabrya akses peradiian bagi masyarakat terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah

Agung yang berkualitas;

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kineria aparat peradilan secara

optimai;

7. Meningkakrya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai

berikut:

Sasaran Shategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel, ditetapkan arah kebiiakan sebagai berikut :

1) Penyempumaan penerapan sistem kamar;

2) Pembatasan perkara Kasasi;

3) Proses berperkara yang sederhana dan murah;

4) Penguatan akses peradilan.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a, Penvempumaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor 142fi(NIAlSKlfX.l20'i.1. yang diperbaruin

dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah A8r.8 Nomor

017KMA/SK/ILI20L2 yang dilaksanakan dengan membagi 5 (lima) kamar

penanganan Perkara

a.1 Kamar Pidana (Pidana Umum dan Pidana Khusus);

a.2 Kamar Perdata (Perdata Umum dan Perdata Khusus);

a.3 Kamar TUN;

a.4 Kamar Agama;
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a.5 Kamar Militer;

Derrgan tujuan (1) meniaga konsistensi putusan (2) meningkatkan

profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan

perkara di Mahlamah Agung.

Setelah lebih dari 2 (dua) tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan

sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya

tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian

tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami

fujuan dari sistem kamar, sehingga penyempumaan penerapan sistem

kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi :

1) Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja

penanganan manajemen perkara;

2) Penguatan database perkara dan publikasi perkara;

3) Menempatkan personil sesuai dengan kebuhrhan masinS-masing

kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar;

Le.nqbsEsan Pe*araxasast

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80'/o

perkara masuk di tingkat banding melakrkan upaya hukum ke

Mahkamah Agung dan 90olu berasal dari Peradilan Umum sehhgga sulit

bagi Mahkamah Agung unh:k melakukan pemetaan permasalahan

hukum dan mengawasi konsistensi putusan.

Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan

terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama mauPun tingkat banding

sehingga menricu para pihak melakukan uaPaya hukum kasasi dan

penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian

mengakibatkarl penanganan perkara belum sesuai dengan keaNian/latar

belakang.

Diharapkan ke depan pada Pengadilan tingkat banding bisa

diterapkan sistem kamar secara bertahap dan tingkat Pertama ditingkat

spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara

berkala.
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urahr

Seperti yang telah diielaskan sebelumnya bahwa tingkat

keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-utin solution dan

memakan waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan tidak lebih 20olo sehingga

belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan procluktifitas

penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi

belum mencapai efektif sasaran karena mediasi belum dilaksanakan

secara maksimal di pengadilan.

Belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi

sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumiah

hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara

secara lifiscsi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penaiaman metode

rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi

manfaat mediasi dan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi di

luar pengadilan.

Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara,

tidak mungkin selesai dengan mediasi sa)a, terutama perkara perdata

denagn nilai gugatan kecil r:ntuk nrendukung kepastian dunia usaha

diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan

meringkan biayanya (smnlL claim court).

Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan

perubahanL/revisi RUU Hukum acara atauPun Peraturan dari Makamah

Agung Republik Indonesia.

Sasaran Shategis 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai

dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

138,XfrAl7514nX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada

Mahkamah Agr:ng menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh

Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
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setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat

Pertama dan Tingkat banding diahrr melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan

perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya

terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketenhran Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya

kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam mereformasi kineda Mah.kamah Agung dan jajarannya serta

terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan

lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran

Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia

Nomor 119KMA/SKMV2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan

Ucapan Pada Mahkamah Agung pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari

musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan seiak

berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap-r perkara yang

jangka waktu penangannya ditenhrkan lebih cepat oleh undang-undang

(misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang

terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara tmtuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia

Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Thgkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

menyatakan bahwa penyelesaian Perkara pada PengadiJan Tingkat Pertama

parling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang Penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Banding Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,

ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya

percepatan penyelesaian Perkara Mahkamah Agung dan Peradilan

dibawahnya sen,rntiasa melakukan evaluasi secara rutin meldui laporan

perkara.
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Disamphg hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan

unhrk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar

dapat diselesaikan melalui small claittl rourf sehingga tidak harus terikat

dengan hukum f<>rmil yang ada, MaNlamah Agung men)rusun regulasi

sebagai payr:ng hukum terlaksananya small. clnim court.

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis penjngkatan akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan

sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2)

Sidang keliling lzitting plnats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 1 tahun 2014

di-lakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biava oerkara untuk masvarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi

realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala

keterbatasan angBaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan

potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga

sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal

ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat penrbebasan

perkara bagi masyarakat miskin, penaiaman estimasi baseline bedasarkan

data (1 s/d 5 tahul ke depan) clan penguatan alokasi anggaran,

meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM

tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan keria sama

dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan

tersendiri atas pertanggungiawaban keuangannya.

b. sid lin Zittin L

Sidang Kelilin Blzitting Plaots yang dalam pelaksanaannya selain

melayani penyelesaian perkara serlerhana masyarakat miskin dan

terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat
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yang beium mempunyai hak identitas hukum (atta lahir, akta nikah dan

akta cerai), beium bisa menianrlkau dan memenuhi kebutuhan

masyarakat rniskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran,

diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan

data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama

dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan

menyusun peraturan bersama.

c. Pos Delavanan bantuan hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan unfuk

membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar

advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-

hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan

agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan

FIAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

|angka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai

dengan Surat Kepu h:san Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

138KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka n,aktu Penanganan Perkara pada

Mahkamah Agung menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh

Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

setelah perkara diregister, sementara pernyelesaian perkara Pada Tingkat

Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah

Agr.mg Republik lndonesia Nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan

perkara tata usaha Negara, kecuali karena siJat dan keadaan perkaranya

terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan
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Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya

kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahlamah Agung dalam

mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jaiarannya serta terlaksananya

kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya

penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agr.rng dan jaiaran Peradilan

dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 119/KMAISKNW2013 tentang

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik

lndonesia pada butir ke 3 (tiga) menyatakan bahwa hari musyawarah dan

ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara

diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu

penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misaLnya perkara-

perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam

tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Thgkat Banding

dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Lrdonesia

Nomor 2 tahr:n 2014 tentang Pmyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Banding palhg lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,

ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwuiudnya PercePatan penyelesaian perkara Mahkamah

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin

melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahlcamah Agung

membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi

spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim courf sehingga

tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung

men,"usun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court -
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Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya pelaksanaan penelitian pendidikan dan pelatihan Sumber

Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Unful mewujudkan sasaran strategis pengembangan Sistem Informasi

yang Terintregritas dan Menunjang Sistem Peradilan yang Sederhan4

Transparan, dan Akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Transparansi Kinerja Secara Efektif dan Efesien;

2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintregritas;

3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Telcrologi lnformasi.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Tr ar tif dan Efe

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya

untuk Mengaplikasikan Teknologi dalam pengelolaan Informasi yang

diperlukan Intemal Organisasi maupun para pencari Keadilan dan

Pengguna Jasa Layanan Peradilan. Namtrn demikian, dengan adanya

perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari

para Pencari Keadilan.

Di sisi lain, Intemal Organisasi Mahkamal-r Agung dan Badan-Badan

Peradilan dibawahnya juga merasakan perlunya satu kebijakan Sistem

Pengelolaan Teknologi In-formasi yang Komprehensif dan Terintregitas,

untuk memudalrkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan

fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya

peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu

dengan mengembangkan Mekanisme pertukaran Informasi antar unit

atau antar lnstitusi atau yang dalam dunia Teknologi Informasi disebut

" Interoperability" yaitu kemampuart organisasi pemerintah untuk

melakukan tukar-menukar Informasi dan Mengintegrasikar Proses

kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan

secara bersama yang dituniang dengan teknologi informasi yang

memadai.

Memiliki Manajemen Informasi yang meniamin Akuntabilitas,

Kredibfitas, dan Transparansi serta menjadi Organisasi Modem berbasis
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Telmologi lnJormasi terpadu adalah salah satu penunjang penting yang

akan mendorrng terwuiudnya Badan Peradilan lndonesia yang Agung.

Pengembangan Teknologi lnformasi di Mahkamah Agung adalah

merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini :

1) Peningkatan kualitas Putusan, yaitu dengan perryediaan akses

terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar

Pengadilan, termasuk Putusan, Jumal Hukum, dan lainnya;

2) Peningkatan sistem Administrasi Pengadilan, meliputi akses atas

aktivitas Pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi,

permintaan inlormasi, dan kesaksian;

3) Pembentukan efisiensi proses kerja di Lembaga Peradilan, yaitu

dengan mengurangi keria manual dan menggantikannya dengan

proses berbasis komputer;

4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan

menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan

dan kontrol atas kinerja;

5) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Te}xris

rr.enuft. e-learnir,S atau pembelajafan jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja sama satuan o rganisasi

dibawah Ma}kamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem

tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui

suah: jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyediaan sistem informasi secara terpusat irri akan mmjamin

pelaksanaan proses ke{a yang korrsisten di seluruh lini organisasi

Mahkamah Ag*g, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta

memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Pensuatan Resulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegritas

Perkembangan Telrrologi dan Informasi yang berkembang begitu

pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian

pekerjaan di segala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat

proses pelaksirnaan tugas dan fungsi di setiap unit ker)a baik intemal

organisasi Mahkamah Agung dan Badan Pcradilan di bara,alurya dalam
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Sistem Pengelolaan Teknologi Informasi yang Komprehensif dan

Terintregritas, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-afuran

agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Telotologi dan lnformasi, ihr perlu didukung regulasi

yang dapat mengendalikan pe laku dengan aturan dan batasan.

Peraturan dan Regulasi dalam bidang Teknologi Informasi di Mahkamah

Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih

dibutuhkan seperti :

(a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Undang-undarg ini terbit dilatarbelakangi adanya

tuntutan tata kelola Kepemerintahan yang baik (Cood Gooernance)

yang mensyarakatkan adanya Akuntabilitas, Transparansi, dan

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses te4adinya kebijakan

publik.

(b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1,-1,44[KM 
^l1MAl1l2011 

tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan.

Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yan6;

efektiJ dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-

peraturan, perundang-undangan diperlukan pedoman pelayanan

Informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan Organisasi Pengadilan.

Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan

tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1-1.14/KMA llMAll/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Lrlormasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144IKMANIII/2007

tentang Kete'rbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi

Penelusuran Perkara SIPP) atau Cose 'l'rncking Systm (CTS).

Hingga saat ini sudah diluncurkamya CTS Versi 01 dan CTS Versi

02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Militer dan TUN dan Redesign SIADPA dilingkungan

Peradilan Agama.
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usia berbasis TI

Infonnasi

Dalam Visi dan Misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu

kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan

Peradilan telah mampu mengelola dan membina Sumber Daya Manusia

yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta Hakim dan

Aparatur Peradilan yang berhtegritas dan Profesional. Dengan demikian,

diperlu-kan perencanaan dan langkah langkah yang bersilat strategis,

menyeluruh, terstruktur, terencana clan terintegrasi dalam satu sistem

manajemen Sumber daya Manusia.

Sistem Manajemen SDM yang dimaksud adalah Sistem Manajemen

Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai

Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan

memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja,

sekaligus meniarvab hmtutan Reformasi Birokrasi.

Kompetr:nsi menjacli elemen kunci dalam manajemen Sumber Daya

Manusia berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas.

Kompetensi <liartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan

(sklll), pengetahu an (knowledge) dan atribut personal (personal nttibutes),

yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency

dan hnrd competencv. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam

manajemen Sumber Daya Manusia br-'rbasis kompetensi, sehingga harus

dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi

antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal

(personal attributes), yang dapat diiihat dan diukur dari perilaku kerja

yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft coffipetencq

dan haril cotnpetency, Solt competency adalah kompetensi yang berkaitan

erat dengan kemampuan untuk mengelola proses Peke4aan, hubungan

antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya,

leadership, communication dan interpersonal, relotion. Sedangkan ftard
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competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan

fungsionai atau teknis suatu pekerjaan.

Kompetensi ini berkaitan dengarr seluk beluk teknis perkejaan yang

ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah

memufus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan

keuangan, dan lain sebagainya. Kr:giatan terpenting dalam CBHRM

adalah menl.usun profil kompetensi jabatarVposisi. Dalam proses

penyusunan profil kompetersi, akan dibuat daftar kompetensi, baik sof

conpetency maupun hurd. competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi

dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku.

Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk

jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis daiam pengembangan

desain dan sistem pada seluruh pilar Sumber Daya Manusia, sehingga

selanjutnya akan dapat dikembangkan :

1. Rekturmen dan seleksi berbasis kompetensi;

2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan

yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

4. Remunerasiberbasiskompetensi;

5. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adeurya sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis

kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan

(biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan

menggunakan kompetensi sebaBai kriteria/parameter penilaian. Proses

penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutrnen dart seleksi,

penentuan rotasi-mutasi-promosi, Penentuan kebutuhan pelatihan

maupun penilaian kinerja yang beruir:ng pada pemberian remunerasi

(atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan

membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil

kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi
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dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangung kriteria

promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai

dengan persyaratan jabatan.

Bila kornpetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir,

maka akan dilakukan pemisahan yarlg tegas antara jen,ang karir hakim

(kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai

administratif .

Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang

terdesentra-Iisasi. Sumber Daya Manusia berba-sis kompetensi

memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat

memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggung jawab

pengelola Sumber Daya Manusia di daerah. Proses pengelolaan seperti

ini, dipandang lebih efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan,

berikut adalah dukungan yang diperlukan u-ntuk berhasiJnya

implementasi sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis

kompetensi yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yanB mendukung

kemandirian pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Peradilan;

2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat

struktural Badan Peradilan;

3. Adanya penguatan unit kerfa pengelola kepegawaian dan

penguatan Sumber Daya Manusia pengelolanya;

4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan

strategi manajemen Sumber Daya Manusia;

5. Manajemen Sumber Daya Manusia diposisikan sebagai aspek

strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;

6. Menyesuaikan perkembangan yang terladi, fleksibel terhadap

perubahan sistem, ketenhran dan Prosedur;

7. Mendorong kepahrhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika

profesi.
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Hakim dan aparatur peradilan yang bemaung dibawah Badan

Feradilan dituntut untuk senantiasa mengingkatkan dan memperluas

wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan

mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan

pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan

dapat meningkatakan kepuasan dan kepercayaaan terhadap Badan

Peradilan.

Salah satu car:u1ya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan yang komprehensil) terpadu, dan shergis dengan kebuhrhan

Badan Peradilan dan ni-lai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu,

sistem rekrutrnen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari

sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas

Sumber Daya Manusia Badan Peradilan.

Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan

membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,

sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profiesional.

Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,

berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan

lndonesia yang Agung. Oleh karenanya telah meniadi tekad Badan

Peradilan untuk menghasilkan lulusiur hakim dan pegawai pengadilan

yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang komPeten dengan

kriteria obyektif, berintegritas dan profiesonal, maka Mahkamah Agung

akan mengembangkan "Sistem Pendidilcan dan pelatihan Profesi hakim

dan aparatur peradilan yang berkualitas dan terhormal atau " qualifed and

Respectable Judicint Training Centel 0?C)". Sistem ini akan dapat terwuiud

dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliPuti:

1. Kelembagaan(institusional);

2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;

3. Sumber daya manusia;

4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;

5. Pemanfaatan hasil diklat;
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6. Anggaran diklat; serta

7 . Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan

Pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan meniadi fokus perhatian

pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yang

akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke

depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan

(cantinuing ludicial Education atau C/E). Maksudnya, pendidikan dan

pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur telah

mereka dapatkan.

Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan

profesi yang mereka geluti sepanjang karimya di pengadilan, misalnya

bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana

dan r;sa keadilan yang terus berkembangan di masyarakat atau

bagaimana se()rang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi

kompr.rter tertelltu untuk mendukrng pelaksaan hlgasnya. Sebagai

pedoman implementasi CJE ini, terdapat prinsip yeng harus

diperhatikan, yaitu :

a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis unfuk membantu hakim

dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan

berkelaniutan dan terpusat pada kebuh.rhan pengembangan

kompetensi hakim dan pegawai pengadi.lan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, Mahkamah Agung

akan sepenuhnya mengembangkan metode belaiar cara orang dewasa

(ndult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar

sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis

pengetahuan (knowletlge based organization). Para hakim serta aparat

peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh

mereka sendiri.

Unh:.k memastikan berhasilnya imPlementasi kon-sep CJE dalam

sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparahrr Peradilan
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yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Penjngkatan kapasistas kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya

Manusia pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan;

2. Pen)rusunaan kurikulum dan materi agar berbasis kompetensi bagi

program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan

yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian

dengan penerapan sistem kamar;

3. Pelaksanaan program perLdidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi

, hakim dan aparat peradilan;

4. Rekrutmen Sumber Daya Manusia pada pelaksana fungsi

pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk

melibatkan tenaga ekstemal untuk mendukr:ng penyusunan

kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang

dibutuhkan;

5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem Sumber

Daya Manusia secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modemisasi

memerlukan rekrutmen tenaga baru. Sementara itu, pihak yang tidak

dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain

yang lebih sesuai dentan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas,

ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu : Peningkatan literasi Teknologi

lnJormasi dan standardisasi pemahaman sistem keria.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optimal

Untuk mewuiudkan sasaran strategis peningkatan Pelaksanaan

pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal, ditetapkan arah kebijakan

sebagai berikut :

1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;

2) Penataan pola promosi dan mutasi Surnber Daya Manusia Peradi-lan.

Dengan uraian perarah kebijakan sebagai berikut :
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Penataan nola rekrutmen Sumber Dava Manusia Peradila-n

Peningkatan kompetensi dan integritas Sumber Daya Manusia Mahk rmah

Agr:ng dicapai dengan 2 (dua) arah ke'bijakan yaitu :

1) Penataan pola rekrufmen Sumber Daya Manusia Peradilan;

2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia

Peradilan.

Unhrk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia

Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kehutuhan formasi

Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan dengan menemui beberapan tantangan seperti :

1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi

kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan;

2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan

beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat

3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih

mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas

selah mengisi formasi yang kosong;

4) Belum berlakr:nya prinsip pentingnya komposisi hakim di

pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam

masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi;

5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang

berkompeten dalam menggali serta mengukur Potensi

ses()orang untuk meniatankan funsi peradilan dengan baik;

6) Belum dilakuk annya talent scouting ke berbagai universitas

dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input

apa ratur peradilan yang berkualitas;

7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan Penataan

pola rekrutmen sumber daya peradilar-r adalah :

1) Adanya rnetode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif

dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan

peringkat);
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2) Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen,

kompetensi Sumber Daya Manusia, rekam iejak hakim dan pegawai,

peta Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Republik Indonesia,

serta prediksi dan antisipasi penempatan Sumber Daya Manusia

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3) Diadakarurya standarisasi aturan mengenai penambahan

persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan

karakteristik seorang hakim (unhrk mencakup integritas, nroral dan

karakteristik yang kuat, kemarnpuan komr:nikasi memiliki nalar

yang baik, dan lain-lain);

4) Pelibatan lembaga ekstemal dalam proses rekrutmen aparatur

peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun

lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah

Ag" g. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini

adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Penataan pola promosi dan mutasi sumber dava manusia peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya

Manusia Peradi-lan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem

pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan

karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatan dengan parameter

(reward-punishtnent). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini

adalah :

1) Perbaikan sistem pembhaan aparalur peradilan belum sesuai

dengan kebutuhan;

2) Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mcngatur sistem

pembinaan aparatur peradilan untuk menggatikan berbagai

peraturan perLndang-lrndangan teknis yanB selama ini mengatur

pembinaan Sumber Daya Manusia aParatur Peradilan;

3) Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan

promosi dan mutasi bagi Pegawai;

4) Belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai

peraturan pcrundanS-undangan yang selama ini mcngahrr status
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hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Undang-undang

Nomor 4311999 yang mengatur stahrs hakim yang baru sebagai

pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan

penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya

manusia peradilan yaitu bahwa :

1) Telah dilakukan assessment untuk peiabat setingkat eselon III untuk

pengembangan organisasi;

2) Telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesionai

Bersertifikat untuk pejabat setingkat seslon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada,

maka strategi yang diterapkan adalah :

1) Mengembagkan dan mengimplementasikan sistem manajemen

Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi (competency based HR

management);

2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil

assesmell;

3) Pelaksanaan prograrn pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai

secara berkelaniutan (capacity buiLdi ng);

4) Menyrrsun standarisasi sistem pendidikan clan pelatihan aParatur

peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil);

5) Menyusun relugasi penilaian kemampuan Sumber Daya Manusia di

Mahkamah Agung untuk menuju pembaruan sistem manajemen

inlormasi yang terkomputerisasi.

Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM),

Keuangan dan Aset

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Kemandirian anggaran Mahkamah Agr:ng;

b) Penataan manajemen dalam rangka good court goaernance;
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c) Reorganisasi dan mengarah pada good coult gooernance dan

pengembangirn budaya organisasi ya.ng efektil.

Untuk mewuiudkirn sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manaierial

lernbaga peradilalr secara akuntabel, efektif dan efisiery ditetapkan arah

kebijakan sebagai bg kul '

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;

2) Mekanismen perencaaan dan pelaksanaan anggaran;

3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peraclilan;

4) Penataan Organisasi dan Tata laksana;

5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a) Kemandiria-n Anssaran Mahk gung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami

kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan

anggaran merupakan kendalam utama. Usulan perencaan anggaran yang

diaju-kan oleh Mahkamah Agung melalui proses pembahasan dengan

Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan

alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.

Untuk menjamin efektivitas pelaksaan tugas dan tanggrurg jawab

Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan

alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan

yaitu :

1) Peny'usunan rancangan peraturan mengenai implementasi

kemandi rian anggar.rn;

2) Peny'usunan usulan rancangan revisi paket peraturan Perundang-

undangan keuangan terkait kemandirian anggaran Peradilan.

Penataan manaiemen dalam ranska sood court aoaernance
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Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan peradilan

Diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court

goaernance m<:liputi arah kebijakan sebagai berikut :

1) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajemen indikator kinerja

kegiatan;

2) Pen;rusunaan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan

sebagai penunjang anggaran berbasis kineria di Mahkamah Agung;

3) Analisis kebuhrhan riil sebagai acuan dasar (bnseline) berdasarkan

hasil evaluasi capaian kinerja;

4) Penyrrsunan regulasi penakelolaan aset dan penerapan tata kelola

aset berbasis risk analysis.

Or da ood court n e

buda ao a al1

Unfuk mewujudkan good court gooernance diperlukan arah kebijakan

yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut :

1. Perombakan struktur organisasi dengan mengaflr pada alur business

process dan efisiensi manejemen imggaran;

2. Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai

aspek pekerjaan unruk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan

visi dan misi Mahkamah Agung;

3. Transformasi mindset mengarah pada internal ser"oice nttidute yu'tg

menuniang efisiensi dan efektivitas business process.

3.3. ARAH DAN KEBIIAKAN STIIATEGIS PENC;ADII-AN NECERI

SAMPI't

Berdasarkan arah kebiiakan dan strategi Mahkamah Agung di atas,

Pengadilan Negeri Sampit sebagai Pengadilan Negeri Kelas IB dalam tingkup

peradilan umum dibawah Mahkamah Agung menyusun lanSkah arah

kebijakan dan strategi sesuai dan selarah dengan arah kebijakan dan strategi

sesuai dan selarah dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.
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Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sampit dalam

periode 2075 - 201,9 adalah sebagai berikut :'

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, trarsparan dan akuntabel;

2. Peningkatanefektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara;

3. Meningkatnya akses peradila:r bagi masyarakat terpinggirkan;

4. Meningkatnya keparuhan terhadap putusan pengadilan,

5. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah

Agung yang berkualitas;

6. Meningkahya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optinlal;

'/. Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia,

Keuangan dan Aset.

Berdasarkan sasaran strategis diatas maka arah kebijakan dan strategi

yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Sampit adalah sebagai berikut :

1. Terwuiudnva Droses oeradilan vans Dasti. transDaran dan akuntabel

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja

sebagai berikut :

a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Nilai persentase ini didapat clengan perbandingan jumlah sisa

perkara tahr:n sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa

perkara yang harus diselesaikan.

b) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang

diselesaikan tahun berialan dengan jumlah perkara vang ada.

c) Persentase penlrmnan sisa perkara

Nilai persentase ini didapat Perbandingan sisa perkara tahun

sebelumnya yang dikurangi sisa perkara tahun berialan dengan sisa

perkara tahun sebelumnya.

d) Persentase perkara yang tidak mengaiukan uPaya hukum

Nilai ini didapat dari perbandingan perkara yang mengajukan

upaya hukum dengan perkara yang diputus apda tahun yang
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bersangkutan. Hal ini dapat menuniukan tingkat kepuasan

masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan

Negeri Sampit.

e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Dversi

Nilai persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah perkara

pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan ium_lah

perkara pidana anak.

f) Lrdex rt:sponden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

Nilai inclikator ini didapat dari lndex responden pencad keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan.

P atan efektivitas en elolaan en r

Indr-kator kinerjanya adaiah sebagai berikut :

a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

NiJai persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah isi putusan

yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Nilai indikator ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang

diselesaikan melalui mediasi dengan perkara perdata yang

dilakukan mediasi.

c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan

Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu.

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang

diaiulan Banding, Kasasi dan PK secara Iengkap dengan jurnlah

berkas perkara yang dimohonkan Bandin& Kasasi dan PK.

a) Persentase putusan perkara yanB menarik Perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah

Putus.

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan Jumlah perkara yang

dimaksud adalah perkara Tipikor, Pengadilan Negeri Sampit tidak
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ba n ar

a) Persentase perkara pembebasan biaya (prodeo) yang diselesaikan

NiJai persentase ini didapat dari perbandingan perkara yang

diselesaikan melalui pembebasan biaya (prodeo) dengan )umlah

perkara prodeo.

b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedr:ng pengadilan

Nilai indikator ini ditetapkan dari Perbandingan jumlah perkara

yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara

yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan.

c) Persentase i)encari keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Batuan Hukum (Posbakum)

Nilai ini didapat dari Perbandingan jumlah Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

dengan )umlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Meninskatrrva keoatuhan terhadao Dutusan oensadilan

a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Nilai Persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah Putusan

perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah pulusan perkara yang

sudah BI:IT.

Meninskatnva hasil oenelitian dan Sumber Dava Manusia Mahkamah

Aeune vans berkualitas.

a) Persentase pengaduan yang ditindak ianjuti

Nilai ini didapat dari perbandingan jumiah pengaduan yang

ditindak laniuti dnegan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun

yang bersangkutan.

b) Persentase temuan yang ditindak lanjuti
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Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah temuan yang ditindak

lanjuti dengan jumlah temuan yang ditindak laniuti dengan jumlah

temuan tahr:n yang bersangkutan.

c) Persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh

badan pengawasan maupun badan pemeriksa keuangan (BPK)

Indikator ini dinilai berdasarkan kemutakhiran data yang diinput

dalam aplikasi yang bersangkutan sehingga dapat meniadi

databased yang menunjang saat dilakukarmya pemeriksaan dan

Pengawasan.

d) Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

Nilai ini didapat dari perbandingan data pelanggaran kode etil

aparat peradilan tahun yang bersangkutan denga:r tahun

sebelumnya.

6. Meningkatnva pelaksanaan pengawasan kineria aparat peradilan secara

ootimal.

a) Persentase iabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi

seusai dengan parameter obyektif

Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah jabatan yang sudah diisi

sesuai standar kompetensi dengan jumlah jabatan yang ada.

b) Persentase hakim yang telah merni-liki setifikasi spesialisasi keahlian

Nilai ini didapat dari perbandi:ngan jumlah hakim yang emmiliki

setifikasi spesialisasi dengan jumlah keseluruhan hakim yang ada.

c) Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan

kompetensi

Indikator ini dinilai melalui pe'rbandingan iumlah pegawai yang

mendapat diklat/bimbingan teknis dengan iumlah pegawai yang

ada.

d) Perdoman persentase SDM yang Promosi dan mutasi berdasarkan

Parameter obyektif
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Indikator ini dinilai berdasarkan perbandingan jumlah SDM yang

promosi dan atau mutasi dengan parameter obyektif dengan jumlah

SDM yang promosi dan atau mutasi pada tahun yang bersangkutan.

tn a aransr

Persentase terpenuhinya kebuhrhan standar sarana dan prasarana

yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Nilai ini didapat dari perbandingan sarana/prasarana yang ada

dengan standar sarana/prasarana yang seharusnya ada.

Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan

penilaian prestasi kerja)

Menilai indi.kator ini dengan melakukan perbandingan nilai SKP

pegawai tahun yang bersangkuti:n dengan tahr:n sebelumnya.

Persentase hasil monev dan hasil reviu yang dijadikan feedback

untuk analisa kebijakan

Indikator ini dinilai dengan menggunakan perbandingan hasil

monev/reviu yang dijadikan feedback analisa kebiiakan dengan

jumlah hasil monev/reviu.

Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung

pelayanan prima peradilan

Cara menilai hdikator ini clengan melakukan perbandingan

kegiatan prioritas yang mencaPat target dengan kegiatan priotas

yang direncanakan untuk mendukung pelayanan prima.
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BAB IV

TARGET KINERIA

Unh-rk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sampit memiliki 4 (empat) Tujuan yaitu :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwuiudnya penyederhanaan proses penangan perkara melalui pemanlaatan Telorologi Informasi;

3. Terwujudnya Pelayanan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

4. Terwujudnyapelayanan.

Persentase sisa perkara yang diselesaikana 90'/o nv" I esv" 90"/" 90%

b. Persentase

tepat waktu
perkara yang diselesaikan

80'/. 85"/. 90% 70"/o 90"/"

Persentase penurunan sisa perkarac 't5% 1,510 35% 40"/o 400/0

d. Persentase perkara yang
mengaiukan Upaya Hukum :

1) Banding
2) Kasasi

3) PK

tidak

90v,
85"k

607o

901"
85"/"

60"/"

9oh
85"/"

700/o

mv"
75"/"

65"/"

90y"

75"/"

65"/.

e. Persentase perkara Pidana Anak yang n"/" T"/" n"/" x%

Terwujudnya proses peradilan yang

pasti, transparan, dan akuntabel
Terwujudnya kepercayaan

masyarakat terhadap sistem

peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel

1

nv"



diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari Keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan
90"/. 90"/"

23v"

90% 90yo

Terwuiudnya penyederhanaan]
proses penangan perkara melalui
pemanfaatan Teknologi Informasi

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase penyelesaian minutasi perkara
sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan

b. Persentase Salinan putusan yang diterima
oleh pengadilan pengaiu tepat waktu

23o/" 2C"/. 20v.

20"/"?0"k

c Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi

Meningkatnya Pelayanan
Peradilan bagi Masyarakat

dan Terpinggirkan

Akses
Miskin

b. Persentase perkara yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan

93'.v" 93(,/0 90"1, ( 9'," 90"/o

c Persentase Pencari Keadilan
terlayani melalui posyankum

yang
1W"k 100% two/" 1W"k i000/0

d. Persentase

terpenuhi
identitas hukum yang

1m% 1W"/" 100"/o 't00"/" lWo/,,

4 Terw.rjudnya pelayanan Meningkatnya kepatu}an terhadap
putusan pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata

ditindaklanluti (dieksekusi)
yang

507. fi1"

:l Terwuludnya pelaksanaan
pengawasan kineria apparat peradilan
secara optimal baik interna.l mauPun

eksternal

Persentase pengaduan yang ditindak laniuti

100% 100% 100,/" 1@o/"

6 Meningkatnya pengelolaan manajerial
Lembaga peradilan secara akuntabel,

efektif dan efisierr

a. Persentase

Ianjuti
pengaduan yang ditindak

85"1, 85"/. 100"/,, 1o0,lo 1W./"

b. Persentase pengaduan yang selesai 85'./" 700/" "t00"/" tffiv.

3
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200/0

Terwuiudnya Pelayanan Akses
Peradilan bagi Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

a. Persentase

diselesaikan
90,'1, 90"/" 1@/" t00,'/.

9fi10 %10
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90%

20'/.

2.

perkara prodeo yang
100"1

"tw"/

85.,/o



ditinctak laniuti dan dipublikasi

7 Meningkatnya transparasi

pengelolaan SDM, keuangan dan aset

I

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan
standar sarana dan prasarana yang
mendukung
prima

peningkatan pelayanan
75"/" 75"/" 80% 80,1, 80"/,,

b. Persentase peningkatan produktifitas
kinerja SDM (SKP dan Penilaian
Presentasi Keria)

850/,, 85"/. 90y" 90"/" 90,,/0

c. Persentase tercapainya target kegiatan
prioritas yang mendukung pelayanan
prima peradilan

90(,1, 90'/" 100% 1W7, 1C0"/.
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PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB Tahun 2015 - 2019

diarahkan unhrk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan

tuntutan perubaha:r lingkungan strategis, baik yang bersifat intemal maupun

yang bersifat ekstemal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan

peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangary program y ang

ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kumn waklu 5 (lima)

tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sampit harus terus

disempumakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat

terbuka dari kemungkinan perubahan. Me'lalui renstra ini diharapkan dapat

membantu pelaks;rna pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran

tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini

puJa, diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Sampit memiliki pedoman

ya-rrg dapat dijadikan Penurltun bagi pencapraian ararl! tujuan dan sasaran

program selama 5 (lima) tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi

Pengadilan Negeri Sampit dapat terwuiud dengan baik.
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