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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 KONDISI UMUM 

 Pengadilan Negeri Tubei Kelas II sebagai salah satu pemegang kekuasaan 

kehakiman di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas 

dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum, dalam pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara 

perdata di tingkat pertama, dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : 

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum 

kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan 

kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. 

 Pengadilan Negeri Tubei Kelas II, sebagai bagian dari lembaga peradilan di 

bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas dan wewenangnya menjunjung 

tinggi integritas, independensi dan profesionalisme sehingga dapat terwujud proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Terwujudnya hal ini merupakan 

harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi 

Presiden Nomor 7 tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerrintah (SAKIP) yang bertujuan untuk 

mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu 

prasyarat untuk terciptanya pemerintahan ynag baik. SAKIP pada dasarnya adalah 

sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen 

untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap asprasi masyarakat dan 

lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus 

membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), 
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Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan pertanggungjawaban 

Kinerja (Performance Accountability Report). 

 Rencana Strategis merupakan suatu dokumen rencana resmi Pengadilan 

Negeri Tubei Kelas II untuk mengarahkan tujuan yang ingin dicapai Pengadilan 

Negeri Tubei Kelas II  dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kualitas penyusunan 

Renstra ini sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh komponen Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II dalam menterjemahkan, mengoperasionalkan dan 

mengimplementasikanvisi, misi, tujuan dan sasaran strategis yanng ingin dicapai 

oleh Pengadilan Negeri Tubei. 

 Pembaruan tentu sangat diperlukan dalam memberikan solusi atas isu-isu 

strategis yang berkembang di lingkungan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. Kesulitan 

yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan adalah lamanya proses 

berperkara sehingga berdampak pada biaya penyelesaian perkara di pengadilan sulit 

diprediksi dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan 

kurangnya pemahaman mengenai prosedur, untuk mengatasi hal tersebut telah 

diupayakan: 

a. Meningkatkan akses informasi dalam kaitannya dengan putusan perkara 

secara online. Menurut laporan tahunan PengadilanNegeri Tubei Tahun 2020, 

sebanyak 70 putusan dengan rata-rata per bulan 6 putusan telah 

dipublikasikan melalui Direktorat Putusan; 

b. Selain itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau Case Management 

System (CMS). Penerapan Case Management System ini meliputi semua proses 

administrasi perkara mulai dari penerimaan perkara, pelaporan dan 

kearsipan perkara. CMS juga memberikan solusi dokumen pada pengadilan 

dalam memproduksi berbagai dokumen yang wajib dibuat pengadilan 

menangani sebuah perkara seperti: 

Penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, relaas panggilan, berita 

acara persidangan bahkan putusan pengadilan. 

  

 Selain itu dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga peradilan dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya 

ringan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian 
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Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 

lingkungan peradilan. Dimana Pengadilan Negeri Tubei Kelas II sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama ditetapkan penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 

(lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan dalam waktu 

secepat mungkin dan dengan biaya seringan mungkin. 

 

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Tubei Kelas II pada Tahun 2019 

seperti terlihat dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1 Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Tubei Kelas II Pada Tahun 2019 

No Klasifikasi Perkara Jumlah Perkara 

Tahun 2020 

Sisa 

Tahun 

2020 

Ket 

Masuk  Putus  

1. Perdata Gugatan  5 4 1 - 

2. Perdata Permohonan 20 20 - - 

3. Perdata Gugatan Sederhana - - - - 

4. Pidana biasa 74 70 4 - 

5. Pidana Singkat - - - - 

6. Pidana Cepat - - - - 

7. Pidana Anak 13 13 - - 

8. Praperadilan  - - - - 

9. Lalu Lintas 629 629 - - 

 

 Pembaharuan lainnya yang sedang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam 

upaya meningkatkan pelayanan publik kepada pengguna pengadilan adalah dengan 

diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tubei 

Kelas II. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 

tanggal 18 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 
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 Perubahan sistem pelayanan ini berupa pelayanan yang dilaksanakan secara 

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahan 

penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak tanggal 

31 Mei 2018. Dimana pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tubei 

meliputi Pelayanan di Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Perdata, 

Kepaniteraan Hukum dan bagian Umum dan Keuangan. 

 Kondisi yang diharapkan dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) ini adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan 

terjangkau. Sehingga tidak ada lagi pungutan liar terkait dengan pengurusan 

dokumen di Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. 

 Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II telah menerapkan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 

Posbakum ini memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama 

bagi mereka yang tidak mampu, karena melalui program ini masyarakat dapat 

memperoleh layanan hukum berupa pemberian infomasi, konsultasi dan advis 

hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses 

penyelesaian perkara. 

 Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah 

Agung RI Nomor 136/DJU/OT01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang 

Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II juga telah mengikuti program akreditasi yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilum) 

tersebut. Setelah dilaksanakan assesment oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada 

tanggal 3 Juni 2018, Pengadilan Negeri Tubei Kelas II menerima sertifikat akreditasi 

dengan predikat “A” Exellent. Hal ini semakin menegaskan bahwa Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II selain dituntut untuk mampu menjawab tantangan dan tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan, juga dituntut untuk mampu 

mewujudkan performa/ kinerja Pengadilan Negeri Tubei Kelas II ynag unggul.
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1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, mulai dari 

menerima, memeriksa dan memutus perkara, Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna 

mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Sampai saat ini pelaksanaan tugas 

dan kewenangan tersebut telah berjalan cukup baik. Namun tidak dapat dipungkiri 

masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk 

meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. Untuk mempermudah 

identifikasi masalah, dilakukan pemetaan sebagai berikut: 

 

1. Penerapan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

 Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan 

Negeri Tubei tidak pernah berhenti untuk berupaya untuk meningkatkan 

produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. Salah 

satunya adalah menerapkan proses peradilan ynag pasti, transparan dan 

akuntabel. 

 Proses peradilan sudah seharusnya menjadi harapan bagi proses 

supermasi hukum. Lembaga peradilan di Provinsi Bengkulu sudah sering 

menjadi sorotan karena benyaknya aparat pengadilan yang terjaring OTT KPK 

terkait dengan perkara yang mereka tangani. Hal ini menjadi pekerjaan rumah 

yang sangat mendesak untuk diselesaikan dan harus menjadi bahan 

pemikiran, tidak hanya ditingkat lembaga peradilan tingkat pertama, tingkat 

banding namun juga Mahkamah Agung RI. Menindaklanjuti masih adanya 

mafia peradilan dan makelar kasus ini Mahkamah Agung RI telah 

mengeluarkan maklumat Ketua Mahakamah Agung RI Nomor 

01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pengawasan dan pembinaan hakim, 

aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selanjutya 

dalam proses penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tubei Kelas II pada 

Tahun 2018 terdapat sisa perkara sebanyak 9 perkara, sementara untuk 

Tahun 2019 sisa perkara sebanyak 8 perkara. Hal ini harus segera diantisipasi 

untuk tahun berikutnya, karena dengan banyaknya sisa perkara dapat 
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berpengaruh terhadap produktivitas proses penyelesaian perkara Pengadilan 

Negeri Tubei Kelas II. 

 
Tabel 2 Permasalahan, Tantangan dan Potensi dalam Penerapan Proses Peradilan yang 
Pasti, Transparan dan Akuntabel 
 

Permasalahan  Tentangan  Potensi  

 Masih terdapatnya 

tunggakan perkara 

tahun sebelumnya 

sehingga kurang 

menunjang 

efektifitas dalam 

meningkatkan 

produktifitas 

penyelesaian 

perkara 

 Mekanisme prosedur 

penerimaan perkara 

belum efektif 

mencapai sasaran 

mengurangi 

tumpukan perkara 

untuk tahun 

berikutnya. 

 Pimpinan Pengadilan 

menyampaikan surat 

pemberitahuan kepada 

pihak Kejaksaan Negeri 

untuk tidak 

melimpahkan berkas 

menjelang akhir tahun, 

karena akan 

berpengaruh kepada 

penambahan jumlah sisa 

perkara yang belum 

diselesaikan untuk 

tahun berikutnya. 

Sementara itu produktivitas perkara bila diliha dari: 

 

Tabel 3 Trend Perkara Masuk Tahun 2017 - 2019 

Tahun Jumlah Kenaikan Dalam 

% 

2017 138 19,27 

2018 137 38,38 

2019 134  
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Bagan 1 Trend Perkara Masuk Tahun 2017-2019 

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Tubei 

  

Bila dilihat dari data diatas, trend jumlah perkara masuk dari tahun 2017-

2019 terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun sejak tahun 2012 s / d 

2018 terjadi penurunan atas persentase kanaikannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa upaya hukum dari tingkat pertama ke tingkat banding berkurang 

setiap tahunnya. 

 

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

 Sampai Tahun 2018, berdasarkan hasil laporan tahunan, tingkat 

keberhasilan mediasi belum efektif yaitu berkisar 20% hal ini disebabkan oleh 

karena mediasi di lingkungan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II belum menjadi 

pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/ perkara. 

Dari kajian yang telah dilakukan, faktor penyebab kekurang efektifan mediasi 

adalah: 

 Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat kecil; 

 Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan; 

 Mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di 

pengadilan. 

Beberapa faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Tubei 

Kelas II : 

1 2 3

Series1 2017 138 0,007246377

Series2 2018 137 0,02189781

Series3 2019 134 1
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 Belum semua Hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman 

mereka tentang mediasi belum seragam; 

 Jumlah Hakim ynag masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk 

menyelesaikan perkara secara litigasi; 

 Kurangnya pengetahuan para pihak ynag berperkara tentang keuntungan 

penyelesaian perkara melalui mediasi. 

 

Tabel 4 Permasalahan, Tantangan dan Potensi dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

Permasalahan Tantangan Potensi 
a) Tingkat 

keberhasilan 
mediasi: ±20% 
sehingga belum 
secara efektif 
meningkatkan 
produktifitas 
penyelesaian 
perkara. 

b) Kelambatan 
penyelesaian 
perkara perdata 
berimplikasi dengan 
semakin besar biaya 
disertai dengan 
prosedur panjang 
menimbulkan 
kerugian dan 
ketidakpastian 
hukum bagi para 
pihak. 

c) Belum semua hakim 
memperoleh 
pelatihan mediasi. 

 

a) Mekanisme prosedur 
mediasi belum efektif 
mencapai sasaran 
penyelesaian perkara. 

b) Mediasi belum 
dilaksanakan secara 
maksimal di 
Pengadilan Negeri 
Tubei Kelas II. 

c) Jumlah hakim 
terbatas sehingga 
mereka lebihh fokus 
menyelesaikan 
perkara secara 
ligitasi. 

d) Tuntutan masyarakat 
sangat besar untuk 
meningkatkan akses 
peradilan dengan 
penyederhanaan 
proses persidangan. 

a) Hakim telah 
mendapatkan 
pelatihan mediasi 
meskipun masih 
sebagian. 

b) Adanya Perma 
Nomor 1 Tahun 2016 
tentang prosedur 
mediasi di 
Pengadilan. 

c) Adanya Perma 
Nomor 2 Tahun2015 
tentang Tata cara 
penyelesaian 
gugatan sederhana. 

 

3. Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

pengadilan, Pengadilan Negeri Tubei Kelas II telah melaksanakan Posbakum 
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yang meliputi kegiatan Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin. 

Hal ini dimaksudkan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan 

dalam memperoleh kemudahan akses pengadilan. Posbakum menjadi media 

konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu dalam berperkara di 

Pengadilan. Mahkamah Agung dalam hal ini telah menetapkan alokasi 

anggaran untuk kegiatan pelaksanaan posbakum ke dalam DIPA 03 

Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. Namun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat kendala seperti masih adanya sikap masyarakat yang malu/ tidak 

yakin mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin dalam pelayanan 

hukum di Pengadilan. 

 Selain itu dalam upaya memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan Mahkamah Agung juga memberikan pelayanan 

berupa pelaksanaan sidang keliling/ zitting plaats. Namun dalam 

penerapannya tidak bisa dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. 

 Adapun kendala yang dihadapi adalah bangunan sidang sudah tidak 

memungkinkan lagi digunakan karena kondisi bangunan yang sudah rusak 

berat dan dari segi anggaran juga tidak tersedia. Selanjutnya untuk 

penyelesaian perkara dengan pembebasan biaya perkara/ prodeo juga tidak 

bisa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tubei Kelas II dikarenakan beberapa 

faktor: 

a. Anggran yang tersedia dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Tubei Kelas II untuk 

penyelesaian perkara dengan pembebasan biaya/prodeo perkara kecil 

sehingga tidak mencukupi untuk penyelesaian perkara dengan prodeo; 

b. Tidak ada masyarakat yang mengajukan penyelesaian perkara dengan 

pembebasan biaya/ prodeo di Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. 

Tabel 5 Permasalahan, Tantangan dan Potensi dalam Peningkatan Akses Peradilan Bagi 
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Permasalahan Tantangan Potensi 

a) Adanya sikap 

masyarakat yang 

malu/ tidak yakin 

bila mendapat 

a) Penetapan target 

perkara belum 

memanfaatkan data 

potensi perkara miskin 

a) Perma No. 1 Tahun 

2014 tentang 

Pedoman 

pemberian layanan 
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perlakuan khusus 

sebagai orang miskin 

dan mereka biasanya 

tinggal di pinggir 

kabupaten/ kota. 

b) Pembebasan biaya 

perkara/ prodeo 

kepada masyarakat 

miskin tidak bisa 

direalisasikan pada 

Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II 

dikarenakan 

anggarannya 

tergolong kecil dan 

tidak ada masyarakat 

yang mengajukan 

penyelesaian 

perkara dengan 

pembebasan biaya 

perkara/ prodeo. 

c) Pelaksanaan sidang 

keliling/ zitting 

plaats masih belum 

mampu memenuhi 

permintaan 

masyarakatkarena 

kondisi bangunan 

gedung zitting plaats 

yang rusak berat dan 

keterbatasan 

anggaran. 

dilihat dari jumlah 

penduduk miskin tiap 

kabupaten/ kota. 

b) Alokasi anggaran tidak 

mampu menutup 

seluruh komponen 

biaya penyelesaian 

perkara yang akan 

dibiayai. 

c) Pelaksanaan sidang 

keliling terkendala 

dengan tempat sidang 

bila tidak ada alokasi 

anggaran untuk 

kebutuhan operasional 

sidang 

hukum bagi 

masyarakat tidak 

mampu di 

pengadilan. 

b) Mengupayakan 

anggaran yang lebih 

proposional untu 

penyelesaian 

perkara melalui 

pembebasan biaya 

perkara ke Dirjen 

Badilum. 

c) Melaporkan kondisi 

riil tempat sidang 

kelilng dan 

mengupayakan 

anggaran untuk 

kebutuhan 

operasional sidang. 

 

 

4. Meningkatnya Kapatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

 Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan 

perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). Eksekusi adalah 

melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah 

dalam perkara, sebagai upaya untuk merealisasikan kewajiban dari pihak 
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yang kalah dalam perkara guna memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan 

dalam putusan Hakim, melalui perantaraan Panitera/ Jurusita/ Jurusita 

Pengganti pada pengadilan tingkat pertama. 

 Pada Pengadilan Negeri Tubei Kelas II, Tahun 2019 terdapat anggaran dalam 

DIPA 03 sebesar Rp. 0,- untuk biaya eksekusi putusan pengadilan. Namun pada 

kenyataannya anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan dikarenakan 

Anggaran ynag tersedia dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Tubei Kelas II untuk 

biaya eksekusi putusan pengadilan belum ada sehingga tidak mencukupi untuk 

penanganan biaya eksekusi putusan pengadilan. 

 

Tabel 6 Permasalahan, Tantangan dan Potensi dalam Meningkatnya Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

Permasalahan Tantangan Potensi 

 Biaya eksekusi 

putusan pengadilan 

tidak bisa 

direalisasikan pada 

Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II 

dikarenakan 

anggarannya belum 

ada. 

 Alokasi anggaran 

tidak mampu 

menutup seluruh 

komponen biaya 

eksekusi putusan 

pengadilan yang akan 

dibiayai. 

 Mengupayakan 

anggaran yang lebih 

proposional untuk 

biaya eksekusi 

putusan pengadilan 

ke Dirjen Badilum. 
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1 VISI DAN MISI 

 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 2020 – 2024 pada 

hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana 

dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui 

penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap 

sistem, kebijakan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang 

pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian 

perkara, peningkatan akses paradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta 

peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

 Untuk menyatukan 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 ke depan 

sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran 

atau target yang ditetapkan. 

1. Visi dan Misi 

 Visi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II akan menjadi pandangan dan 

arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam 

mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan 

telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035. 

 Visi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah 

Agung RI adalah sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TUBEI KELAS II YANG AGUNG” 

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut: 

  Menjalankan kekuasaan kehakiman yag merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui 
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kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur 

dan adil. 

  Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah 

pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efekif, yaitu menyelesaikan suatu 

perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

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

kemulian institusi. 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II, 

yaitu: 

(1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tubei Kelas II; 

(2) Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

(3) Meningkatkan kualitas kepemiminan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II; 

(4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. 

 

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan 

Negeri Tubei Kelas II yang Agung” adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

Pengadilan Negeri Tubei Kelas II adalah lembaga yang mandiri dan harus 

bebas dari intervensi oleh pihak lai di luar kekuasaan kehakiman. 

Kemandirian ini juga dimaksudkan para Hakim Pengadilan Negeri Tubei Kelas 

II dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengutus perkara harus 

berdasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari 

pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung, dari manapun dan dengan 

alasan apapun juga. 

2. Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi pemberian pelayanan yang 

dilakukan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II adalah dengan 

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh 

keadilan. Oleh karena itu adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Tubei 
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Kelas II untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan 

proses peradilan yang adil. 

 

3. Meningkatkan kualitas kepemiminan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

Kepemimpinan yang kuat merupakan faktor penting bagi optimalisasi 

efektivitas organisasi. Kepemimpinan berkaitan dengan hal-hal untuk 

mengatasi perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan 

suatu visi terhadap masa depan dan mengkomunikasikannya kepada setiap 

orang dan mengilhami orang-orang tersebut dalam menghadapi segala 

rintangan. Pepimpin harus mempunyai kemampuan memberi inspirasi 

bersama, yaitu memberikan gambaran ke masa depan dan membantu orang 

lain. Pepimpin juga harus mempunyai kemampuan membuat model 

pemecahan, yaitu memberi keteladanan. Kepemimpinan di Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II harus dapat mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama 

dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

Kredibilitas adalah keadaan/kondisi yang dapat dipercaya dan bisa 

dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Sementara transparansi 

adalah sesuatu hal yang tidak maksud tersembunyi di dalamnya, disertai 

dengan ketersedian informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, 

kerjasama dan pengambilan keputusan kolektif. Kredibilitas akan 

mendekatkan dengan integritas dan akuntabilitas. Pengadilan Negeri Tubei 

Kelas II dari waktu ke waktu selalu berupaya meningkatkan kredibilitas dan 

transparansi organisasi dalam mendapatkan kepercayaan publik. 

Dalam rangka mewujudkan visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TUBEI 

KELAS II YANG AGUNG”, maka Pengadilan Negeri Tubei Kelas II menetapkan 4 

(empat) sasaran strategis berikut: 

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

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses paradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 
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2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

a. Tujuan 

 Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

seperti ynag telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut hasus 

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa 

perumusan tujuan strategis organisasi. 

 Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) dampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Tubei Kelas II berusaha 

mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam 

memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini 

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan 

Pengadilan Negeru Tubei Kelas II unutuk mengukur sejauh mana visi dan misi 

telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

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

2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Terwujudnya peningkatan akses paradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan; 

4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

 Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu 

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan surat Sekretaris Mahkamah 

Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 

tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan 

Pengadilan Tingkat Pertama, maka rencana strategis Pengadilan Negeri tubei 

Kelas II disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat 

Pertama seperti di bawah ini: 
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 b. Sasaran  

 Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan 

dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak 

dicapai Pengadilan Negeri Tubei Kelas II adalah sebagai berikut:  

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

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses paradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Keempat sasaran strategis tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai 

Pengadilan Negeri Tubei Kelas II dalam Tahun 2020 – 2024. 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. 

Hubungan sasaran strategis dan indikator kinerja utama digambarkan pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 7 Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 

No  Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan : 

 Perdata  
 Pidana 

100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu: 

 Perdata  
 Pidana  

 

85% 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara : 

 Perdata  
 Pidana  

 

0,2% 

d. Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
hukum : 

90% 
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 Banding  
 Kasasi  
 PK 

e. Persentase Perkara Pidana 
Anak yang Diselesaikan 
dengan Diversi  

25% 

f. Index responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

80 

2. Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase Isi Putusan 
yang Diterima oleh Para 
Pihak Tepat Waktu 

100% 

b. Persetase Perkara yang 
Diselesaikan Melalui 
Mediasi 

10% 

c. Persentase Berkas 
Perkara yang Diajukan 
Banding, Kasasi dan PK 
secara Lengkap dan 
Tepat Waktu 

100% 

d. Persentase Putusan 
Perkara yang Menarik 
Perhatian Masyarakat 
yang dapat Diakses 
Secara Online Dalam 
Waktu 1 Hari Setelah 
Diputus 

100% 

3. Meningkatnya Akses 
Paradilan bagi Masyarakat 
Miskin dan Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara 
Prodeo yang diselesaikan 

0% 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar 
Gedung Pengadilan 

0% 

c. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 

4. Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

50% 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 

tahun 2020 – 2024 dan 7 (tujuh) sasaran ynag telah ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan 

Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bnegkulu Yang Agung, dan sesuai 

fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian perkara banding serta sebagai kawal 

depan Mhkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan ynag 

bertanggung jawab atas jalannya peradilan umum baik di Pengadilan Tinggi maupun 

Pengadilan Negeri dibawahnya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) 

sasaran strategis yaitu sebagai berikut: 

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

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut: 

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Pembatasan perkara banding. 

b. Proses berperkara yang sederhana dan murah. 

 

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Penataan ulang manajemen perkara. 

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik. 

c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan. 
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Matriks Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu 

Tabel 8 Matriks Indikator Pengadilan Tinggi Bengkulu 

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan : 

 Perdata  

 Pidana  

100% 

Persentase perkara Yang 

diselesaikan tepat waktu: 

: 

 Perdata  

 Pidana  

 

85% 

Persentase penurunan sisa 

perkara : 

 Perdata  

 Pidana  

 

0,2% 

Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya hukum : 

 Kasasi  

 PK 

90% 

Index responden Pengadilan 

Tingkat Pertama yang puas 

terhadap pelayanan Pengadilan 

Tinggi 

80 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Persentase salinan putusan 

ynag dikirim ke Pengadilan 

Pengaju tepat waktu 

100% 

Persentase putusan perkara 

yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 

har setelah putus 

100% 
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tubei 

 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, Pengadilan Negeri Tubei Kelas II menetapkan 4 (empat) sasaran 

sebagai berikut: 

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

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses paradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

 Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan 

sebagai berikut: 

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

 Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) 

Penerapan pembagian susunan majelis hakim; (2) Pembatasan sisa perkara 

tahun sebelumnya; (3) Transparansi Kinerja melalui manajemen perkara 

berbasis Teknologi Informasi. Dengan uraian per arah sebagai berikut: 

a. Penerapan Pembagian Susunan Majelis Hakim 

 Penerapan pembagian susunan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei 

Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

Nomor W8.U8/ 787 /KP.01/11/2018 tentang susunan majelis Hakim, Hakim 

Anak, Hakim Tipiring/ Tilang, majelis Hakim Lingkungan Hidup, majelis 

Hakim Pemilu dan Hakim Perdata Permohonan. Penunjukan Hakim ini juga 

tidak terlepas dari latar belakang diklat/ sertifikasi yang sudah mereka 

dapatkan. Sehigga Pembagian susunan majelis Hakim ini diharapkan mampu 

(1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim-

Hakim yang ditunjuk (3) mempercepat proses penanganan perkara di 

Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. 
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b. Pembatasan Sisa Perkara Tahun Sebelumnya 

 Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

Pada Tahun 2018 terdapat sisa perkara sebanyak 9 perkara, sementara untuk 

Tahun 2019 sebanyak 8 perkara. Jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya 

ini tentu saja memiliki pengaruh kepada produktivitas proses penyelesaian 

perkara Pengadilan Negeri Tubei Kelas II pada tahun beikutnya. Oleh karena 

itu Pengadilan Negeri Tubei Kelas II berupaya untuk meminimalkan jumlah 

sisa perkara pada tahun sebelumnya dengan menerapkan mekanisme 

prosedur penerimaan perkara yang mampu mengurangi tumpukan perkara 

untuk tahun berikutnya dengan cara Ketua Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk 

idak melimpahkan berkas menjelang akhir tahun. 

c. Tansparansi Kinerja melalui Manajemen Perkara Berbasis Teknologi 

Informasi 

 Dalam rangka pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, 

modern dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah 

menetapkan bahwa seluruh Pengadilan harus berbasis teknologi yaitu dengan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atas Case Tercking System (CTS). 

Penerapan administrasi Pengadilan berbasis teknologi informasi juga 

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang 

Adminstrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan 

Peradilan Umum. 

 Pengadilan Negeri Tubei Kelas II dalam meningkatkan administrasi, 

transparansi dan akuntabilitas melalui manajemen perkara berbasis teknologi 

informasi ini telah menyediakan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan 

mutakhir yang dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi dan 

memungkinkan bagi Mahkamah Agung untuk mengawasi kinerja Hakim dan 

Staf Pengadilan lainnya, memonitor kinerja dan riwayat perkara, mengurangi 

penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh para pencari keadilan, publik dan media. 

Sasaran Strategis  2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 
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 Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas 

pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 

(1) Penerapan jangka waktu penanganan perkara secara efektif; (2) Proses 

berperkara yang sederhana dan murah. Dengan uraian per arah kebijakan 

sebagai berikut: 

a. Penerapan Jangka Waktu Penanganan Perkara secara Efektif 

 Jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Tubei Kelas 

II sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 

tentang Penyelesaian 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 paling lambat dalam waktu 3(tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk 

penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian 

perkara, Pengadilan Negeri Tubei Kelas II senantiasa melakukan evaluasi 

secara rutin melalui laporan perkara yang dikirim oleh Kepaniteraan hukum 

kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. 

 Selain itu penerapan jangka waktu penanganan perkara secara efektif 

juga diwujudkan dalam manajemen waktu persidangan. Dimana Hakim, Jaksa, 

Pengacara, Saksi dan pihak-pihak yang terkait dengan proses persidangan 

tersebut harus hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Sehingga kebiasaan “jam karet” di Pengadilan dapat diatasi. 

b. Proses Berperkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 2 ayat (4) dijelaskan bahwa peradilan 

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana mengandung 

arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan 

efektif. Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-

larut. Sementara asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat 

dijangkau oleh masyarakat.  
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 Lamanya proses berperkara di Pengadilan tentu saja menjadi beban 

bagi para pihak yang berperkara. Salah satu upaya untuk mengatasi hal 

tersebut adalah dengan mediasi yang menggunakan metode win-win solution. 

Namun pada kenyataannya, metode ini tingkat keberhasilannya masih sangat 

kecil. Berdasarkan hasil laporan tahunan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

tahun 2019, tingkat keberhasilan mediasi belum efektif yaitu berkisar 10%. 

Hal ini disebabkan oleh karena mediasi di lingkungan Pengadilan Negeri Tubei 

Kelas II belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam 

penyelesaian sengketa/perkara. Sehingga belum efektif meningkatkan 

produktivitas penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan makanisme prosedur 

mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan 

secara maksimal di penagdilan, belum semua Hakim memperoleh pelatihan 

tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum 

seragam, jumlah Hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada 

penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan 

penajaman metode  rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, 

meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi. 

 Selain itu, untuk perkara perdata dengan diterbitkannya peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian 

gugatan sederhana juga mendukung penanganan perkara yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan. Dimana setiap perkara yang gugatan materinya 

maksimal 200 juta diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana, 

yakni bisa diputuskan hakim tunggal, para pihak tidak perlu dibantu advokat, 

dan perkaranya pun harus diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang 

pertama. 

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan 

 Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

memiliki arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 
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tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu 

di Pengadilan. 

a. Pos Pelayanan Bantuan Hukum 

Pelaksanaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk 

memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, 

serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan masyarakat miskin dan 

tidak ada kemampuan membayar advokat. Pemberian pelayanan bantuan 

hukum ini dimaksudkan untuk meringankan beban biaya yang harus 

ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan 

serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

 Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan 

perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). Eksekusi adalah 

melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah 

dalam perkara, sebagai upaya untuk merealisasikan kewajiban dari pihak 

yang kalah dalam perkara guna memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan 

dalam putusan Hakim, melalui perantaraan Penitera/ Jurusita/ Jurusita 

Pengganti pada pengadilan tingkat pertama. 

 Pada pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Tubei Kelas II sampai saat ini 

untuk biaya eksekusi atas putusan Pengadilan masih bersumber dari pihak 

yang berperkara/ pemohon dan masih belum bisa merealisasikan 

pelaksanaan eksekusi yang biaya dari anggaran Negara. Dimana untuk 

anggaran biaya eksekusi putusan pengadilan tersebut masih tergolong kecil 

sehingga tidak mencukupi untuk penanganan biaya eksekusi bagi pemohon 

yang ingin mengajukan pembebasan biaya eksekusi atas putusan Pengadilan. 

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II terhadap persoalan di 

atas adalah dengan terus mengupayakan anggaran yang lebih proposional 

untuk biaya eksekusi putusan Pengadilan ke Dirjen Badilum MA-RI.  
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

SASARAN 1 : PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

Arah Kebijakan: Penerapan Pembagian Susunan Majelis Hakim 

a. Beragamnya jenis perkara 

di Pengadilan 

membutuhkan spesialisasi 

penanganan penyelesaian 

perkara oleh para Hakim 

yang memiliki latar 

belakang diklat/ 

sertifikasi yang sudah 

mereka peroleh. 

a. Masih terdapat para 

Hakim yang menangani 

jenis perkara tertentu/ 

khusus yang belum 

mengikuti diklat/ belum 

memiliki sertifikasi yang 

dibutuhkan dalam 

penanganan perkara 

tertentu. 

a. Hakim yang memiliki 

sertifikasi akan menjaga 

konsistensi putusan, 

meningkatkan 

profesionalisme Hakim dan 

mempercepat proses 

penanganan perkara. 

a. Penempatan Hakim dalam 

susunan majelis yang sesuai 

dengan bidang keahlian. 

b. Pengajuan permohonan 

kepada Badan Diklat Litbang 

Kumdil untuk 

mengikutsertakan Hakim 

Pengadilan Negeri Tubei 

mengikuti diklat/ sertifikasi 

Hakim. 

Arah Kebijakan: Pembatasan Sisa Perkara Tahun Sebelumnya 

a. Masih terdapatnya 

tunggakan perkara tahun 

sebelumnya sehingga 

kurang menunjang 

efektivitas dalam 

meningkatkan 

produktivitas 

penyelesaian perkara. 

a. Mekanisme prosedur 

penerimaan perkara 

belum efektif mencapai 

sasaran mengurangi 

tumpukan perkara untuk 

tahun berikutnya. 

a. Pimpinan Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II 

menyampaikan surat 

pemberitahuan kepada 

Kejaksaan Negeri untuk 

tidak melimpahkan berkas 

perkara menjelang akhir 

tahun. 

a. Untuk prosedur penerimaan 

perkara di Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II, Ketua 

Pengadilan Negeri Tubei dan 

Panitera menginstruksikan 

kepada petugas PTSP untuk 

tidak menerima pelimpahan 

berkas perkara dari 

Kejaksaan Negeri menjelang 

akhir tahun. 
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

Arah kebijakan: Transparansi Kinerja Melalui Manajemen Perkara Berbasis Teknologi Informasi 

a. Tuntutan akan adanya 
suatu sistem standar 
yang terotomatisasi dan 
memungkinkan 
Mahkamah Agung untuk 
mengawasi kinerja 
Hakim dan Staf 
Pengadilan Negeri Tubei 
terhadapap penanganan 
perkara di Pengadilan 
dan kebutuhan 
masyarakat akan 
informasi terhadap 
perkara sedang mereka 
hadapi di pengadilan, 
mulai dari waktu, biaya 
dan kepastian hukum 
yang harus cepat dan 
transparan disampaikan 
oleh pihak Pengadilan. 

a. Masih terdapatnya beberapa 
Hakim dan Panitera 
Pengganti yang belum 
menguasai aplikasi SIPP, 
sehingga masih terdapat 
keterlambatan dalam 
penginputan data 
persidangan. 

a. SIPP dan CTS sudah 
diterapkan sejak Tahun 
2014 sesuai dengan Surat 
Edaran Dirjen Badilum 
MARI Nomor 
3/DJU/HM02.3/6/2014 
tentang Administrasi 
Pengadilan Berbasis 
Teknologi Informasi di 
Lingkungan Peradilan 
Umum. 

a. Memperkuat kemampuan 
dan kesadaran Hakim dan 
Panitera Pengganti dalam 
penginputan data perkara 
ke aplikasi SIPP, 
mensosialisasikan setiap 
ada perubahan/ 
perkembangan terhadap 
menu di aplikasi SIPP, 
serta meningkatkan 
kerjasama dan koordinasi 
dengan pihak terkait yang 
berhubungan dengan 
penanganan perkara di 
Pengadilan. 
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

SASARAN:  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Arah Kebijakan: Penerapan jangka waktu penanganan perkara secara efektif 

Kebijakan: Penerapan Jangka Waktu Penanganan Perkara 

a. Ketidakpastian jadwal 

sidang/ waktu penyelesaian 

perkara, sehingga 

menguras biaya. Tenaga, 

waktu untuk menghadiri 

sidang di Pengadilan. 

a. Dibutuhkan adanya 

konsitensi komitmen 

Hakim, Jaksa, Pengacara 

dan pihak yang berperkara 

untuk mematuhi jadwal 

sidang/ court calender 

yang telah ditetapkan. 

a. Surat Edaran Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2014 menyatakan 

bahwa penyelesaian 

perkara pada pengadilan 

tingkat pertama paling 

lambat dalam waktu 5 

(lima) bula. 

a. Konsistensi komitmen 

Hakim, Kejaksaan, 

Kepolisian, Lapas untuk 

menyepakati jadwal 

persidangan yang telah 

ditetapkan melalui 

kegiatan rapat koordinasi, 

coffe break, dan kegiatan 

lainnya yang menunjang 

peningkatan pelayanan 

dan produktivitas 

penyelesaian perkara. 
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

Arah Kebijakan: Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan 

a. Masih minimnya 

pengetahuan masyarakat 

tentang penyelesaian 

perkara melalui mediasi 

danmasih minimnya 

tingkat keberhasilan 

mediasi di Pengadilan 

Negeri Tubei Kelas II. 

 

b. Belum semua Hakim 

Pengadilan Negeri Tubei 

Kelas II memperoleh 

pengetahuan tentang 

mediasi. 

c. Kelambatan penyelesaian 

perkara perdata 

berimplikasi dengan 

semakin besar biaya 

serta disertai dengan 

prosedur panjang 

menimbulkan kerugian 

dan ketidakpastian 

a. Prosedur Mediasi belum 

efektif mencapai sasaran 

dan belum menjadi pilihan 

utama dalam proses 

penyelesaian perkara 

perdata. 

 

b. Jumlah Hakim yang terbatas 

sehingga mereka lebih fokus 

menyelesaikan perkara 

secara ligitasi. 

 

c. Tututan masyarakat sangat 

besar untuk meningkatkan 

akses peradilan dengan 

penyederhanaan proses 

persidangan. 

a. Perma Nomor 1 Tahun 

2016 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan. 

 

b. Mengajukan 

permohonan Pelatihan 

mediasi bagi para Hakim 

Pengadilan Tingkat 

Pertama. 

 

c. Petaturan MA Nomor 2 

Tahun 2015 tentang 

Penyelesaian Gugatan 

Sederhana. 

a. Sosialisasi manfaat 

mediasi 

 

b. Penyempurnaan SOP 

mediasi 

 

c. Meningkatkan 

kemampuan Hakim 

dalam memutuskan 

tentang kriteria 

gugatan sederhana 

terhadap setiap 

gugatan yang masuk ke 

Pengadilan Negeri 

Tubei Kelas II. 
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Permasalahan Tantangan Potensi Strategi 

SASARAN 3: Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

Arah Kebijakan: Pos Pelayanan Bantuan Hukum 

a. Adanya sikap masyarakat 
yang malu/ tidak yakin 
bila mendapat perlakuan 
khusus sebagai orang 
miskin dan mereka 
biasanya tinggal di 
pinggir kabupaten/ kota. 

a. Penetapan target perkara 
belum memanfaatkan data 
potensi perkara miskin 
dilihat dari jumlah 
penduduk miskin tiap 
kabupaten/ kota. 

a. Perma No. 1 Tahun 2014 
tentang Pedoman 
pemberian layanan hukum 
bagi masyarakat tidak 
mampu di pengadilan. 

a. Sosialisasi tentang jenis 
layanan pada Posbakum 
kepada masyarakat yang 
tidak mampu secara 
ekonomi untuk berperkara 
di Pengadilan Negeri Tubei 
Kelas II. 

SASARAN 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Arah Kebijakan: Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

a. Biaya eksekusi 
putusan pengadialn 
tidak bisa 
direalisasikan pada 
Pengadilan Negeri 
tubei Kelas II 
dikarenakan 
anggarannya 
tergolong kecil. 

a. Alokasi anggaran tidak 
mampu menutup seluruh 
komponen biaya 
eksekusi putusan 
pengadilan yang akan 
dibiayai. 

a. Mengupayakan anggaran 
yang lebih proposional 
untuk biaya eksekusi 
putusan pengadilan ke 
Dirjen Badilum. 

a. Memberikan rincina riil 
tentang biaya eksekusi 
perkara perdata 
kepada Dirjen Badilum 
untuk menjadi bahan 
pertimbangan untuk 
pengajuan anggaran 
tahun berikutnya. 
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3.3 Kerangka Regulasi 

 Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 

2020 – 2024 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan 

yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan 

dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, Pengadilan Negeri Tubei telah memiliki 

serangkaian peraturan perundang-undangan yang depat mendukung tugas dan 

wewenangnya. 

 Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah 

Agung Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pada level 

Undang-Undang pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sudah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

Selanjutnya Mahkamah Agung memiliki 4 (empat) lembaga peradilan yang berada di 

bawahnya. Salah satunya adalah peradilan umum. Adapun dasar hukum pelaksanaan 

tugas dan wewenang peradilan umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 dalam pasal 55 sampai dengan pasal 67. 

 Selain produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan di atas, 

terdapat produk-produk peraturan dalam bentuk Keputusan dan Peraturan Ketau 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengikat secara internal maupun 

eksternal. Dimana secara substansi keputusan dan peraturan tersebut banyak 

mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan 

pedoman dalam rangka penyelesaian perkara pidana maupun perdata di pengadilan 

tingkat pertama. 

 Keseluruhan peraturan perundang-undangan, keputusan dna peraturan Ketua 

Mahkamah Agung tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung 

pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Tubei Kelas II serta 

memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2020-2024 sekaligus 

memberikan payung hukum terhadap berbagai perkara yang tengah ditangani oleh 

hukum di Pengadilan Negeri Tubei Kelas II.  
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KERANGKA REGULASI 

Tabel 9 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Tubei 

Isu Strategis Arah Kebijakan 2020 - 2024 Arah Kerangka Regulasi Kebutuhan Regulasi 

Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Perkara pidana dan perdata yang 

diselesaikan tepat waktu 

Penyelesaian perkara pada 

pengadilan tingkat pertama paling 

lambat dalam waktu 5 (lima) bulan 

termasuk minutasi. 

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 

tentang penyelesaian perkara di 

pengadilan tingkat pertama dan 

tingkat banding pada 4 (empat) 

lingkunngan peradilan. 

Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

Penigkatan penyelesaian perkara 

melalui mediasi 

Kebutuhan mediator-mediator 

handal dan profesional yang 

mampu menyelesaikan 

permasalahan para pihak secara 

damai. 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 

tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan 

Peningkatanakses 

Paradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum) 

Pemberian layanan hukum berupa 

informasi, konsultasi dan advis 

hukum, serta pembuatan dokumen 

hukum yang dibutuhkan 

masyarakat miskin dan tidak ada 

kemampuan membayar advokat. 

Perma Nomor 1 Tahun 2014 

entang pedoman pemberian 

layanan hukum bagi masyarakat 

tidak mampu di pengadilan. 

Peningkatan 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Eksekusi putusan pengadilan 

yang dibiayai oleh DIPA 

Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

Alokasi anggaran yang lebih 

proporsional untuk seluruh 

komponen biaya eksekusi putusan 

pengadilan. 

SK KMA Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang 

standar pelayanan Pengadilan. 
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 3.4 Kerangka Kelembagaan 

 Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariaatan 

Pengadilan Negeri Tubei telah diatur dalam Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan Peradilan. 

Pasal 1 

1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. 

2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadapa penyelenggaraan 

peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang 

dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. 

3) Ketau Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk 

memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

pengadilan. 

4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan 

kepada Panitera Pengadilan. 

Pasal 2 

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan. 

Pasal 4 

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Ketua Pengadilan. 
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Pasal 57 

1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II adalah aparatur tata usaha 

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. 

2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II dipimpin oleh Panitera. 

Pasal 58 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan 

surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

Pasal 59 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Tubei Kelas II menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 

dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana; 

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus; 

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan 

transparansi perkara; 

f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program 

teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan 

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 

g. Pelaksanaan mediasi; 

h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan; 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Pasal 60 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II, terdiri atas: 

a. Penitera Muda Perdata; 

b. Penitera Muda Pidana; 
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c. Penitera Muda Khusus; dan 

d. Penitera Muda Hukum. 

Pasal 61 

Penitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakann administrasi perkara di 

bidang perdata. 

Pasal 62 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. Panitera Muda 

Perdata menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 

perdata; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; 

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari 

Ketau Pengadilan; 

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 

f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali kepada para pihak; 

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum; 
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m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera. 

Pasal 63 

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang pidana. 

Pasal 64 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda 

Pidana menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan  pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 

pidana; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana; 

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan 

kepada termohon; 

d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Katua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan; 

e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan 

dari penyidik; 

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 

i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi 

dan peninjauan kembali kepada para pihak; 

j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 
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l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa; 

m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum 

tetap kepada Panitra Muda Hukum; 

p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Pasal 65 

Penitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta 

perkara khusus lainnya yang diperlukan. 

Pasal 66 

1) Jumlah Penitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang 

dapat diangkat paling banyak 5 orang. 

2) Jumlah panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Pasal 67 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muada 

Khusus menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 

khusus; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus; 

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan 

kepada termohon; 

d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Katua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Halim dari 

Ketua Pengadilan; 
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e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan 

dari penyidik; 

g. Pelaksanaan penyiapan penunjukan hakim pengawas dalam perkara 

kepailitan; 

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 

j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi 

dan peninjauan kembali kepada para pihak; 

k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

m. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa; 

n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Pasal 68 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan 

dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. 
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Pasal 69 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda 

Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah utuk penitipan berkas perkara; 

f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 

berkaitan dengan transparansi perkara; 

g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan 

masyarakat; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 
 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tubei 

memiliki 4 (empat) program yang akan dilaksanakan yaitu: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan 

sasaran program dan indikator program sebagai berikut: 

 

Tabel 10 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

NO SASARAN TARGET 

Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Terwujudnya 

Proses 
Peradilan yang 
Pasti, 
Transparan 
dan Akuntabel 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan : 

 Perdata 
 Pidana 

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waku: 

 Perdata  
 Pidana  

85% 85% 85% 85% 85% 

c. Persentase 
penurunan sisa 
perkara : 

 Perdata  
 Pidana  

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 

d. Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
hukum : 

 Banding  
 Kasasi  
 PK 

90% 90% 90% 90% 90% 

e. Persentase Perkara 
Pidana yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 

25% 25% 25% 25% 25% 

f. Indeks responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

70 77 77 78 80 
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2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan 

sasaran program dan indikator program sebagai berikut: 

 

Tebel 11 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

NO SASARAN TARGET 

Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

2.  Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

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

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persetase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

10% 10% 10% 10% 10% 

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

100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 100% 
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3. Peningkatan Akses Paradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan 

sasaran program dan indikator program sebagai berikut: 

Tabel 12 Peningkatan Akses Paradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

NO SASARAN TARGET 

Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

3. Peningkatan 
Akses 
Paradilan bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 
 

a. Persentase 
perkara prodeo 
yang 
diselesaikan 

0% 0% 0% 0% 0% 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

0% 0% 0% 0% 0% 

c. Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu yang 
mendapat 
layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan 

sasaran program dan indikator program sebagai berikut: 

Tabel 13 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

NO SASARAN TARGET 

Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Peningkatan 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata 
yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

50% 50% 50% 50% 50% 

  

 Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja 

pendanaan terlampir: 
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BAB V 
PENUTUP 

  

 Rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 disusun dengan 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue 

Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap Tahun 2020-2024 

dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan 

hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis 

ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang 

berkembang di Indonesia. 

 Rencana strategis Pengadilan Negeri Tubei Kelas II Tahun 2020-2024 

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan 

perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, 

titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang 

akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan 

dan out come yang diharapkan. 

 Rencana strategis Pengadilan Negeri Tubei Kelas II harus terus 

disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka 

dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu 

pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan 

terhadap kegiatan yang dikelola. 

 Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan 

Negeri Tubei Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi 

pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, 

sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II dapat terwujud dengan baik. 
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No 

Tujuan Target 
Jangka 

Menengah 

Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 
Kegiatan 

Target Anggaran 

 
1 

 
Terwujudnya 

Proses 
Peradilan 

yang Pasti. 
Transparan 

dan 
Akuntabel 

 
Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 

 
100 %  

 
Terwujudnya 

Proses 
Peradilan 

yang Pasti. 
Transparan 

dan Akuntabel 

 
a. Persentase sisa 

perkara yang 
diselesaikan : 

- Perdata 
- Pidana 

 
100 % 

 
100 %  

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
Program 

penyelesaian 
perkara  

 

 
Peningkatan 
Penyelesaian 

Perkara  
 

 
Jumlah sisa 
perkara yang 
diselesaikan  

 

 
130 

perkara 

 
47.400.000 

Persentase 
Perkara: 

- Perdata 
- Pidana 

yang diselesaikan 
tepat waktu 

85% b. Persentase 
Perkara: 
- Perdata 
- Pidana 
yang diselesaikan 
tepat waktu 
 

85 % 85 % 85 % 85 % 85 % Jumlah sisa 
perkara yang 

diselesaikan tepat 
waktu 

 

Persentase 
penurunan sisa 
perkara: 

- Perdata 
- Pidana 

0,2 % c. Persentase 
penurunan sisa 
perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % Jumlah sisa 
perkara  

Persentase 
perkara yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum: 

- Banding 
- Kasasi 
- PK 

90%  d. Persentase 
perkara yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 

90 % 90 %  90 % 90 % 90 % Program  
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Terselengara 
nya 

penyelesaian 
perkara yang 
sederhana  

tranparan dan 
akuntabel di 
lingkungan 
peradilan 

umum 

Jumlah perkara,  
yang diselesaikan 
dan tidak 
mengajukan 
upaya hukum 

Persentase 
perkara pidana 
yang diselesaikan 
dengan Diversi 

25 % e. Persentase 
perkara pidana 
yang diselesaikan 
dengan Diversi 
 

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % Program  
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Jumlah Perkara 
anak yang 

diselesaikan 
dengan diversi  

 

Indeks responden 
pencari keadilan 

80 % f. Indeks responden 
pencari keadilan 

70 % 77 % 77 %  78 % 80 % Indeks Survei 
Kepuasan 
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yang puas 
terhadap layanan 
peradilan: 

yang puas 
terhadap layanan 
peradilan. 

 

Masyarakat 

2  
Terwujudnya 
Penyederhan
aan proses 
penangan 
perkara 
melalui 

pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 

 

 
Persentase 
perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu  

 

 
100 %  

 
Peningkatan 
Efektivitas 

Pengelolaan 
Penyelesaian 

Perkara 

 
a. Persentase isi 

putusan yang 
diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

 
100 %  

 
100 % 

 
100 %  

 
100 % 

 
100 % 

 
Program  

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

 
Jumlah putusan 

perkara yang 
disampaikan 
secara tepat 

waktu  
 

 
50 

perkara 

 
23.400.000 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

10 % 
i. 1

0
 
% 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Jumlah Perkara 
anak yang 

diselesaikan 
dengan mediasi 

2 
 perkara 

0 

Persentase 
berkas perkara 
yang diajukan 
banding, kasasi 
dan PK secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

100 % c. Persentase 
berkas perkara 
yang diajukan 
banding, kasasi 
dan PK secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Jumlah putusan 
perkara yang 

diajukan banding, 
kasasi dan PK 

yang disampaikan 
secara lengkap 
dan tepat waktu  

 

5 
perkara 

340.000 

Persentase 
putusan perkara 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah 
diputus 

100 % d. Persentase 
putusan perkara 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah 
diputus 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Jumlah perkara 
yang menarik 

perhatian 
masyarakat yang 

dapat diakses 
secara online 
pada  dalam 
waktu 1 hari 

setelah diputus 

1  
perkara 

0 

3 Terwujudnya 
Pelayanan 
Peradilan 

bagi 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui 

0 %  Peningkatan 
Akses 

Peradilan bagi 
Masyarakat 

a. Persentase 
perkara prodeo 
yang diselesaikan 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Program  
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Jumlah perkara 
yang diselesaikan 
melalui 
pembebasan 

0  
perkara 

0 
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Masyarakat  
Miskin dan 

Terpinggirkan 
 

pembebasan 
biaya 
perkara/prodeo 

Miskin dan 
Terpinggirkan 

Umum biaya perkara  
 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung 
Pengadilan 

 
0 % 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung 
Pengadilan 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jumlah perkara 
yang diselesaikan 

melalui sidang 
diluar gedung 

pengadilan  
 

0 
Perkara 

0 

Persentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum 
(Posbakum) 

 
100 % 

c. Persentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum 
(Posbakum) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Jumlah Layanan 
Pos bantuan 

hukum  
 

240 jam 
layanan 

24.000.000 

4 Peningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 

Pengadilan 

Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

50 % Peningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 

Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Program  
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Jumlah 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana 

tranparan dan 
akuntabel  

1 
perkara 

100.000 



PENGADILAN NEGERI TUBEI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

 

LAMPIRAN Page 47 
 

 


