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PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2015-2019.

Pengadilan Negeri Sibolga adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum.

Penyunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat 

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Dalam Undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa 

setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Satuan Kerja 

Pengadilan Negeri Sibolga ini disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

guna mencapai tujuan dan sasaran Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri 

Sibolga.

Kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini masih 

belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan Reviu Rencana 

Strategis (Renstra) ini kedepannya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu memberikan sumbangsi pikiran dalam menyusun Reviu 

Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 ini. Semoga bermanfaat dan dapat 

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga.

9 1023 1990 03 1 005

adilan Negeri Sibolga,

AGALA. S.H.. M.H.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran 

Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjalankan tugas pokoknya, dibidang 

administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Sibolga 

merupakan Peradilan Tingkat Pertama dibawah naungan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Pengadilan Negeri Sibolga bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun secara sistematik dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala 

yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga. Rencana strategis ini di 

jabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. 

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, 

dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, ditunjang 

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan di lingkungan 

Pengadilan Negeri Sibolga, baik dilingkungan internal maupun eksternal sebagai 

variable strategis.

Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi mahkamah Agung 

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia.

Pengadilan Negeri Sibolga berkedudukan di Kota Sibolga yang beralamat 

di Jalan Padangsidempuan Nomor 6 Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. 

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga pada prinsipnya merupakan wilayah 

administratif Kabupaten Tapabuli Tengah dan kota Sibolga, yang terdiri dari 24 

Kecamatan meliputi:

Secara administratif wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga terdiri dari 

24 Kecamatan, yaitu:
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❖  Kabupaten Tapanuli Tengah Sejumlah 20 (dua puluh) Kecamatan dan

178 (seratus tujuh puluh delapan) Kelurahan/Desa.

NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA
1 2 3
1 AN DAM DEWI 1. Bondar Sihudon I

2. Bondar Sihudon II
3. Ladang Tengah
4. Lobu Tua
5. Pangaribuan
6. Rinabolak
7. Sawah Lamo
8. Sigolang
9. Sijungkang
10. Sirami Ramian
11. Sitiris-Tiris
12. Sogar
13. Sosor Gonting
14. Uratan

2 BADIRI 1. Sitardar
2. Pagaran Honas
3. Lubuk Ampolu
4. Lopian
5. Kebun Pisang
6. Jago-Jago
7. Hutabalang
8. Gunung Kelambu
9. Aek Horsik

3 BARUS 1. Aek Dakka
2. Bungo Tanjung
3. Gabungan Hasang
4. Kampung Mudik
5. Kampung Solok
6. Kedai Gadang
7. Kinali
8. Padang Masiang
9. Pasar Batu Gerigis
10. Pasar Terandam
11. Patupangan
12. Sigambo-gambo
13. Ujung Batu

4 BARUS UTARA 1. Huta Ginjang
2. Pananggahan
3. Parik Sinomba
4. Purbatua
5. Siharbangan
6. Sihorbo

5 KOLANG 1. Hudopa Nauli
2. Hurlang Muara Nauli
3. Kolang Nauli
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4. Makarti Nauli
5. Pargaringan
6. Pasar Onan Hurlang
7. Rawa Makmur
8. Satahi Nauli
9. Simarpinggang
10. Sipakpahi Aek Lobu
11. Unte Mungkur I
12. Unte Mungkur II
13. Unte Mungkur III
14. Unte Mungkur IV

6 LUMUT 1. Aek Gambir
2. Lumut
3. Lumut Maju
4. Lumut Nauli
5. Masundung
6. Sialogo
7. Sialogo (Sihalogo)

7 MANDUAMAS 1. Binjohara
2. Binjohara Baru
3. Binjohara Uruk
4. Lae Monong
5. Manduamas Baru
6. Manduamas Lama
7. Mauara Tapus
8. Pagaran Baru
9. Pagaran Nauli
10. Parsihotangan
11. Pasar Onan Manduamas
12. Perluasan
13. Saragih
14. Saragih Barat
15. Saragih Timur
16. Sarma Nauli
17. Tambahan Nanjur
18. Tumba
19. Tumba Jae
20. Tumba Nauli

8 PANDAN 1. Aek Garut
2. Aek Sitio Tio
3. Aek Tolang
4. Budi Luhur
5. Hajoran
6. Hajoran Indah
7. Kalangan
8. Kalangan Indah
9. Lubuk Tukko
10. Lubuk Tukko Baru
11. Mangga Dua
12. Muara Nibung
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13. Pandan
14. Pandan Wangi
15. Pasar Baru
16. Sibuluan Baru
17. Sibuluan Indah
18. Sibuluan Nauli
19. Sibuluan Raya
20. Sibuluan Terpadu
21. Sipahoras Nauli
22. Sitio Tio

9 PASARIBU TOBING 1. Aek Nadua
2. Makmur
3. Pasaribu Tobing
4. PO Simargarap
5. Sidaling
6. Simargarap
7. Sipakpahi
8. Suga Suga Hutagodang
9. Suka Maju

10 PINANGSORI 1. Albion Prancis
2. Danau Pandan
3. Gunung Marijo
4. Parjalihotan Baru
5. Pinang Baru
6. Pinangsori
7. Sipahoras
8. Sitonong Bangun
9. Sori Nauli
10. Toga Basir

11 SARUDIK 1. Pasir Bidang
2. Pondok Batu
3. Sarudik
4. Sibuluan Nalambok
5. Sipan

12 SIBABANGUN 1. Anggoli
2. Hutagurgur
3. Mombang Boru
4. Muara Sibuntoun
5. Sibabangun
6. Sibio Bio
7. Simanosor

13 SIRANDORUNG 1. Bajamas
2. Masnauli
3. Muara Ore
4. Pardomuan
5. Sampang Maruhur
6. Sigodang
7. Simpang 3 Lae Bingke

14 SITAHUIS 1. Bonan Dolok
2. Mardame
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3. Naga Timbul
4. Nauli
5. Rampa
6. Simaninggir

15 SORKAM 1. Bottot
2. Dolok Pantis
3. Fajar
4. Gonting Mahe
5. Hite Urat
6. Muara Nauli
7. Naipospos Barat
8. Nauli
9. Pagaran Julu
10. Pananggahan
11. Pardamean
12. Pargarutan
13. Pea Raja
14. Pelita
15. Rianiate
16. Sihapas
17. Sorkam
18. Sorkam Kiri
19. Sorkam Tengah
20. Tarutung Bolak
21. Teluk Roban

16 SORKAM BARAT 1. Aek Raso
2. Binasi
3. Madani
4. Maduma
5. Pahieme
6. Pahieme II
7. Pasar Sorkam
8. Pasaribu Tobing Jae
9. Sidikalang
10. Sipea Pea
11. Sorkam Kanan
12. Sorkam Kanan II

17 SOSOR GADONG 1. Barambang
2. Baringin
3. Huta Tombak
4. Muara Bolak
5. Siantar CA
6. Siantar Dolok
7. Sibintang
8. Sosor Gadong
9. Unte Boang

18 SUKABANGUN 1. Janji Maria
2. Pulo Pakkat I
3. Pulo Pakkat II
4. Sihadatuon
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5. Sihapas
6. Tebing Tinggi

19 TAPIAN NAULI 1. Aloban
2. Bair
3. Mela Dolok
4. Mela I
5. Mela II
6. Tapian Nauli I
7. Tapian Nauli II
8. Tapian Nauli III
9. Tapian Nauli IV

20. TUKKA 1. Aek Bontar
2. Aek Tolang Induk
3. Bona Lumban
4. Huta Babolon
5. Sait Nihuta Kalangan II
6. Sigiring-giring
7. Sipange
8. Tapian Nauli Saur Mangita
9. Tukka

❖  Kota Sibolga sejumlah 4 (empat) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) 

Desa/Kelurahan.

NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA
1 2 3
1 SIBOLGA UTARA 1. Angin Nauli

2. Huta Barangan
3. Huta Tonga Tonga
4. Sibolga iliri
5. Simaremare

2 SIBOLGA SELATAN 1. Aek Habil
2. Aek Manis
3. Aek Muara Pinang
4. Aek Parombunan

3 SIBOLGA SAMBAS 1. Pancuran Bambu
2. Pancuran Dewa
3. Pancuran Kerambi
4. Pancuran Pinang

4 SIBOLGA KOTA 1. Kota Beringin
2. Pancuran Gerobak
3. Pasar Baru
4. Pasar Belakang
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Pengadilan Negeri Sibolga mempunyai ruang sidang sebanyak 3 (tiga) 

ruang sidang, yaitu:

❖  1 (satu) Ruang Sidang Utama

❖  1 (satu) Ruang Sidang II.

❖  1 (satu) Ruang Sidang Anak.

Ruang sidang utama menyidangkan perkara biasa tetapi juga 

dipergunakan untuk menyidangkan perkara-perkara yang menarik perhatian 

masyarakat seperti perkara pembunuhan, pemerkosaan dan Iain-lain. Ruang 

sidang I dan ruang sidang II digunakan untuk menyidangkan perkara biasa seperti 

perkara pidana dan perkara perdata. Sedangkan ruang sidang anak 

dipergunakan khusus untuk menyidangkan perkara anak.

Administrasi peradilan pada Mahkamah Agung oleh undang-undang 

dibedakan menjadi 2 (dua) administrasi, yaitu administrasi perkara dan 

administrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 

Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan Pengadilan Negeri Sibolga dalam menyelenggarakan 

administrasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil 

Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, 

Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasub Bag. 

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kasub Bagian Umum dan 

Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita, Pegawai/Staf dan tenaga 

honorer/pekerja tidak tetap.

Sesuai data terakhir tahun 2017, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan 

golongan di Pengadilan Negeri Sibolga sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang 

dengan rincian sebagai berikut:

Ketua 1 Orang

Wakil Ketua 1 Orang

Hakim 5 Orang

Panitera 1 Orang

Sekretaris 1 Orang

Panitera Muda 2 Orang

Kasub Bagian 2 Orang

Panitera Pengganti 8 Orang
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Jurusita : 1 Orang

Staf :-

Untuk tenaga Honorer DIPA di Pengadilan Negeri Sibolga adalah 

berjumlah 11 (sebelas) orang.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sibolga mencakup hal-hal yang 

memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai 

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

a. Aspek Proses Peradilan

• Pengadilan Negeri Sibolga telah terakreditasi penjaminan mutu 

badan peradilan umum dengan predikat "A" (Excellent) nomor 

sertifikat TAPM. 217/QMR/SERTIFIKAT/11/2017.

• Meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan melalui 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan one day service.

• Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah 

disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman maupun 

melalui media elektronik/internet website : http://sipp.pn-sibolga.go.id/ 

dan http://pn-sibolqa.qo.id/

• Proses Peradilan telah dituangkan dalam SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan pada setiap 

tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan 

Pegawai Pengadilan Negeri Sibolga.

• Membantu pencari keadilan untuk mendapatkan informasi melalui 

Meja informasi dan pengaduan yang telah disediakan di Pengadilan 

Negeri Sibolga.

• Tersedianya layanan Posbakum sebagai bentuk bantuan hukum 

kepada masyarakan tidak mampu sesuai dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Hukum.

• Dengan adanya Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, dengan ketentuan diwajibkannya para pihak 

untuk hadir sendiri dalam proses mediasi berdampak pada
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kemungkinan tercapainya perdamaian perkara perdata pada 

Pengadilan Negeri Sibolga menjadi meningkat.

• Dengan terbitnya Perma Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan 

Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pencari keadilan dapat 

dengan cepat mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut.

• Dengan adanya ketentuan Perma Nomor : 7 Tahun 2016 dapat 

meningkatkan atau memicu kinerja hakim menjadi lebih baik lagi.

• Untuk memenuhi Perma Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada dibawahnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), maka 

Pengadilan Negeri Sibolga telah menyediakan meja Informasi dan 

Pengaduan untuk mempermudah para pencari keadilan untuk 

mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhannya.

• Berdasarkan Perma Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan 

Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum, dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur 

dalam perma tersebut dapat mempermudah tugas hakim 

menjalankan tugasnya.

b. Aspek Sumber Daya Aperatur Peradilan

• Jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri 

Sibolga dinilai cukup untuk menangani perkara yang ada, dimana per 

tanggal 29 Desember 2017 Jumlah Hakim Pengadilan Negeri 

Sibolga berjumlah 7 Orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), 

Panitera Pengganti berjumlah 10 Orang dan Jurusita 1 Orang.

• Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sibolga secara 

berkala diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh 

unsur pimpinan Pengadilan Negeri Sibolga.

• Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sibolga, sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Rl, secara berkala 

dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, 

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill 

dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI

atau Pengadilan Tinggi Medan.
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• Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sebagai salah satu unsur pelindung 

di kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

• Dalam rangka mewujudkan Perrna Nomor : 8 Tahun 2016 tentang 

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Bapan Peradilan yang berada dibawahnya 

sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), maka Pengadilan Negeri Sibolga 

telah melaksanakan rapat rutin bulanan setiap bulannya yang 

membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan 

yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.

• Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya 

dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang 

didapat oleh Hakim Pengawas.

• Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau 

kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau 

setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam 

kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

d. Aspek Tertip administrasi dan manajemen peradilan

• Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang dilakukan review setiap 

tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh 

Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Sibolga.

• Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan 

buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara 

(pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang 

ditandatangani setiap bulannya.

• Pelaksanaan aplikasi Case Tracking System (CTS) Versi 3.2.0-2 

aplikasi PTSP dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan dipantau 

pelaksanaannya setiap harinya.

• Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai arah/ 

panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
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• Realisasi Belanja Negara DIPA 01 (BUA) pada Tahun Anggaran 2017 

adalah sebesar Rp 3.863.971.159,- atau mencapai 98,97 % dari 

alokasi anggaran sebesar Rp 3.904.060.000,-.

• Sedangkan Realisasi belanja Negara DIPA 03 (BADILUM) pada 

Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 53.308.100,- atau 

mencapai 93.40 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 57.072.000,-.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

• Gedung kantor Pengadilan Negeri Sibolga terletak di jalan 

Padangsidempuan Nomor 6 Kota Sibolga Sumatera Utara.

• Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Sibolga menambahkan 

sarana penunjang baru diantaranya adalah Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP), ruang tunggu ramah anak, ruang tunggu anak, ruang 

rapat, ruang tunggu sidang, ruang tunggu tamu, kamar kecil difabel.

• Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibolga mencakup 24 Kecamatan di 

Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga dengan Luas Wilayah 

mencapai 220.375 Ha dan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 

2.030.000 juta. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk yang sangat 

tinggi merupakan faktor Kekuatan/Strenght yang diperoleh oleh 

Pengadilan Negeri Sibolga untuk dapat memberikan pelayanan 

hukum yang berkeadilan secara luas kepada masyarakat.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sibolga dirinci 

dalam beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

• Sering terkendala untuk Perkara-Perkara yang memerlukan 

panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa lebih dari 5 

bulan.

• Jaksa Penuntut Umum dan Tahanan datang terlambat yang 

berimplikasi terhadap terlambatnya pelaksanaan sidang.

• Para pihak datang terlambat yang berimplikasi terhadapterlambatnya 

pelaksanaan sidang.
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• Dalam proses mediasi apabila para pihak tidak dapat hadir dalam 

proses mediasi, maka berdampak akan berkurangnya perdamaian 

diantara kedua belah pihak.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Masih kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Sibolga, 

akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan 

banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Honorer DIPA.

• Pengadilan Negeri Sibolga hanya memiliki 1 staff Honorer IT, untuk 

mendukung jalannya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri 

Sibolga, paling tidak dibutuhkan 6 orang staff IT yang ditempatkan 

sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Sibolga.

• Pengadilan Negeri Sibolga saat ini tidak memiliki staff yang 

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik di Kepaniteraan 

maupun di Bagian Kesekretariatan. Pengadilan Negeri Sibolga 

memerlukan tambahan sebanyak minimal 15 orang agar roda 

administrasi berjalan baik dan lancar sudah tidak ada rangkap 

jabatan/tugas.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

• Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip Berkas Perkara dan 

Arsip Umum serta Perpustakaan.

• Ruang kerja yang sempit, sehingga kurang dapat memberikan rasa 

nyaman dalam bekerja.

• Jumlah alat pengolah data berupa Komputer , Laptop dan Printer 

yang dapat mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis 

Teknologi Informasi dirasa masih kurang dikarenakan banyaknya 

perangkat computer yang rusak.

• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sibolga baik dari Badan 

Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl maupun dari Badan 

Peradilan Umum belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang 

diajukan.
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3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sibolga 

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

• Adanya website Pengadilan Negeri Sibolga yang memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

• Adanya SIPP/CTS website Pengadilan Negeri Sibolga versi 3.2.0-2 

yang dapat diakses melalui http://sipp.pn-sibolga.go.id/ yang 

tujuannya untuk mempermudah para pencari keadilan mendapatkan 

informasi.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam 

peningkatan kinerja.

• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

• Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikator kinerja 

utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.

• danya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal 

oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan 

Negeri Sibolga maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi 

Medan.

• Adanya website Pengadilan Negeri Sibolga yang memungkinkan 

masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara online.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

• Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan secara 

internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Sibolga.
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e. Aspek Sarana dan Prasarana

• Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi (I.T.) di Pengadilan 

Negeri Sibolga berupa website dan desk informasi pada Pengadilan 

Negeri Sibolga

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sibolga yang 

akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Personil di Pengadilan Negeri Sibolga belum seluruhnya menguasai 

sistem teknologi informasi di Pengadilan Negeri Sibolga.

b. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

• Kurangnya jumlah pegawai sehingga adanya pegawai yang 

merangkap pekerjaan lainnya, yang mana hal itu mempengaruhi tertib 

administrasi dan manajemen peradilan.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

• Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan 

Keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Sibolga.

d. Aspek Anggaran

• Masih terbatasnya anggaran bagi Pengadilan Negeri Sibolga.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2015 -  2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- 

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan 

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sibolga diselaraskan denga 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 -  2025 dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) 2015 -  2019, sebagai pedoman dan pengendalian 

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai 

visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 -  2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Sibolga.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sibolga adalah:

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sibolga yang Agung”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan 

baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan 

Misi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi. Misi 

Pengadilan Negeri Sibolga adalah :
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1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sibolga.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadlian Kepada Pencari 

Keadlian.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Sibolga.

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Sibolga.

Misi:

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga. Adapun Tujuan yang hendak 

dicapai Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sibolga dapat memenuhi butir 1

dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai 

Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to 

justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
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KINERJA
UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

3 3 J____________________
1 Terwujudnya

Proses
a Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan:
Jumlah sisa Derkara vana diselesaikan 

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
x100%

Peradilan yang - Perdata
Pasti - Pldana Catatan

Transparan 
dan Akuntabel

Sisa perkara sisa perkara tahun sebelumnya

b Persentase perkara :
- Perdata Jumlah perkara vana diseisaikan tahun benalan

X100%
- Pidana Jumlah perkara yang ada

yang diselesaikan 
tepat waktu Catatan

* Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara 
yang harus diselesaikan isisa awal tahun dan perkara yang masuk)
* Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
[berjalan dttambah sisa tahun sebelumnya
1* Penyelesain perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan
tahun berjalan.

NO
KINERJA

UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

1 2 3 4

c Persentase penurunan 
sisa perkara 

- Perdata 
■ Pidana

Tfci -Tn Linn.
Tn 1 x100%

Tn = Sisa perkara tahun berjalan 
Tn 1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan
Sisa perkaia adalah peikara yang beium diputus pada tahun berjalan

d Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya

Jumlah perkara yana.lidak menqajuKan upayaHukum 
jumlah perkara yang ada

Hukum 
Banding 

- Kasasi 
PK

Catalan
‘ Upaya hukum = Banding Kasasi, PK
‘ Secaia hukum semakm sedikil yang mengaiukan upaya hukum 
maka semakin puas atas putusan pengadilan

e Persentase Perkara 
Pidana Anak yang Di

Jumlah.peika'? Adam Analuang D sm akan setata Bastsi 100„ 
Jumlah perkara Pidana Anak

selesaikan dengan 
Dtversi Catatan

Diversi anak pertaku kejahatan tidak dianggap sebagai peiaku 
kejahatan meiamkan sebagai korban

t Index responden pencari 
keadlian yang puas 
terhadap layanan 
peradilan

index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan
PERMENPAN Nomor KEP/25/M PAN/2,'2004 tanggal 24 Pebiuan 2004 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan Instansi Pemenntah sesuat Peraturan Menten PAN dan RB No 
16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasaan Masyarakat
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KINERJA
UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase Isi Putusan 
yang Diterima Oleh para 
Pihak Tepat waktu

Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu 
Jumlah Putusan

X100%

Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui 
Mediasi

Jumlah tsi Putusan,yang ditenmaigeat. waktu
Jumlah Putusan

Catatan

Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadiian

X100%

Persentase perkara yang 
diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat 
waktu

Jumlah berkas perkara yang diajukan banding 

Kasasi dan PK secara lengkap 
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding 

kasasi dan PK secara lengkap

x!00%

d Persentase Putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalm waktu 
1 hari setelah putus

Jumlah putusan perkara yang di Upload 
dalam Website

Jumlah perkara yang di putus
xi 00%

Memngkatnya
Akses
Peradilan bagi 
Masyarakat 
Miskm dan 
Terpinggirkan

a Persentase Perkara 
Prodeo yang di 
selesaikan

Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan 
Jumlah perkara Prodeo

Catatan

Perma No 1 Tatiun 2014 tentang Pedoman Pembenan lavanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadiian

X100%

NO
KINERJA
UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

1 2 3 4

b Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung

Jumlah Perkara yang diselesaikan drluar Gedung Pengadiian . 
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar 

Gedung Pengadiian

Pengadiian
Catatan ;

* Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadiian

* DI luar gedung Pengadiian adaiah perkara yang diselesaikan diluar kantor 

(zetting plaatz. sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

c. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat

Jumlah Pencari Keadilan
Golonoan Tertentu yang mendapat Savanan bantuan Hukum x10O% 

Jumlah Pencari Keadtian Golongan Tertentu

Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) * Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemben'an layanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadiian

* Golongan tertentu yakni masyarakat miskin can terpinggiran marjmai)

4 Meningkatnya
Kepatuhan

Persentase Putusan 
Perkara yang di

Terhadap
Putusan

tindaklanjuti
(dieksekusi)

Jumlah Putusan Derkara vara ditmdakianiuti 
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Pengadiian
Catatan
BHT Berkekuatan Hukum Tetap
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2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan 

Negeri Sibolga untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan 

membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai 

berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum meialui Pengembangan IT.

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan 

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, 

tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas (rasa nyaman) masyarakat 

terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan program 

peningkatan manajemen peradilan umum :

a. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi dengan 

system penelusuran perkara (CTS)

b. Penyelesaian sisa perkara Pidana Maupun Perdata.

c. Penyampaian berkas perkara upaya hukum dilakukan secara lengkap 

dan tepat waktu.

d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis tepat waktu.

e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara 

meialui pengembangan sarana Tekhnologi Informasi (IT).

f. Pengawasan secara rutin oleh hakim pengawasan bidang.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah 

Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai sasaran strategis 

dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini 

adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri 

Sibolga sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan focus utama 

memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara.

Kegiatan pokok antara lain :

1. Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan 

Negeri Sibolga.

2. Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan 

barang/jasa yang dibutuhkan.

3. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA
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4. Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya :

- Penambahan Gedung kantor untuk Ruang Kerja hakim, Ruang 

Panitera Pengganti, Ruang Kesekretariatan, Ruang Arsip, ruang 

perpustakaan dan Aula kantor.

- Rehab Gedung Kantor dan rumah dinas.

5. Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Komputer dan Laptop.

6. Penggantian Meubelair dan Peralatan kantor yang rusak / usang.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan 

yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini 

adalah :

1. Mengikut sertakan Pegawai Pengadilan Negeri Sibolga untuk 

pendidikan dan pelatihan (diklat), baik yang diselenggarakan oleh 

Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung Republik 

Indonesia guna meningkatkan kualitas number daya manusianya.

2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

3. Menindak lanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam 

RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah 

Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

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

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis 

dilingkungan Peradilan.

6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

optimal.

7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihanSumber 

Daya Aparaturdi lingkungan Mahkamah Agung.

8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

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) 

Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) 

Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses 

peradilan. Dengan uraian perarah kebijakan sebagai berikut:

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor :

142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor 

017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar 

penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), 

kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar 

agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan,
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(2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat 

proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun 

pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah diiakukan, 

karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang 

mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga 

belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga 

penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu 

diiakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi 

sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan 

database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan 

sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara 

masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung 

dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung 

untuk 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 memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan 

penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian 

mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar 

belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa 

diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan 

spesialisasi hakim dengan sertifikasi diktat dan akan diperbarui secara 

berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan 

mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu 

tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga 

belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal 

ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai 

sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di 

pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi 

sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah
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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 dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar 

pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan 

perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara 

perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha 

diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan 

meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa 

diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan 

dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian 

perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan 

Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Rl menyatakan 

bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara 

penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui 

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung 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 ketentuan Ketua 

Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan- 

alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi 

kinerja Mahkamah 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 mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor 

119/KMA/SKA/II/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada 

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke 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
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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 Tingkat Banding 

dikeluarkan 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 Mahkamah Agung dan 

Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui 

laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan 

untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar 

dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan 

hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung 

hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn 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/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor: 1 tahun 2014 dilakukan dengan 

3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi 

meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran 

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 pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, 

penajaman estimasi baseline bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan
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penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian 

Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan 

meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar 

mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling/Zitting plaats

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani 

penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga 

telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai 

hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa 

menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin 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 pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk 

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 HAM yang

menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa 

pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : Jangka waktu penanganan 

perkara pada Mahkamah Agung Rl sesuai dengan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu 

Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Rl menyatakan bahwa seluruh 

perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara 

pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua 

Mahkamah Agung 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 ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang
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bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan 

Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung 

dalam mereformasi kinerja Mahkamah 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 mengeluarkan Surat Keputusan KMA 

Nomor: 119/KMA/SKA/II/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan 

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke 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 Tingkat 

Banding dikeluarkan 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 Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung 

membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi 

spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga 

tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun 

regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga 

teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk 

Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat 

Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem 

Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management),
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menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan 

(capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan 

aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian 

kemampuan SDM di Mahkamah Agung Rl untuk pembaharuan sistem 

manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, 

permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 

94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di 

Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 

071/KMA/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai 

Negeri pada Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang Berada di 

bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan 

harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari 

Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim 

sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, 

peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada 

di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya 

sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada 

kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum 

produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot 

tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan 

dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang 

dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan 

dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan 

pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi 

yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan 

dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi
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kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem 

Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Tl.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk 

mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan 

internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan 

peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, 

hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi 

lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di 

bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan 

Tl yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat 

proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian 

dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada 

masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi 

antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi 

disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk 

melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya 

dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama 

yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis Tl terpadu adalah 

salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan Tl di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung 

untuk mencapai hal-hal berikut ini:

a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap 

semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk 

putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas 

pengadilan dari luargedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan 

kesaksian;

c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan 

mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis 

komputer;
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d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan 

teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas 

kinerja;

e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju 

elearning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah 

Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang 

dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer 

terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi 

secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten 

di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan 

mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan 

maupun pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, 

sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan 

disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses 

pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem 

pengelolaan Tl yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam 

pemanfaatannya perlu ada aturanaturan agar dapat tercapai sesuai dengan 

kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang 

dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan 

regulasi dalam bidang Tl 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-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata 

kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan 

adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap 

proses terjadinya kebijakan publik.

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-

144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi
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yang efektif 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 Rl Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 144/KMAA/III/2007 

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga 

saat sudah diluncurkannya 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.

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Tl

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 SDM yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas 

dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah- 

langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan 

terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM 

yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang 

biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem 

ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis 

kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci 

dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami 

secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara 

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

attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. 

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan 

hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat 

dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar 

manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : 

leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard
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competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan 

fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk 

beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan 

peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat 

laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM 

adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar 

kompetensi, baik soft competency maupun hard 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 dalam pengembangan desain dan sistem 

pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan 

sebagai berikut:

a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang 

dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

d) Remunerasi berbasis kompetensi;

e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka 

seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai 

asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai 

kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik 

dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan 

kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung 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 dan pengembangan karir. 

Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan 

pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. 

Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan 

dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya 

disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait
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dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka 

pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis 

kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat 

memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan 

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola 

SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan 

efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut 

adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem 

pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.

2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural 

Badan Peradilan.

3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM 

pengelolanya.

4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi 

manajemen SDM.

5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan 

visi, misi dan sasaran organisasi.

6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan 

sistem, ketentuan dan prosedur.

7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi. 

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan

dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta 

keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya 

kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada 

masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan 

kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan 

sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di 

masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak 

terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola 

kualitas SDM 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

Halaman 32 REVIEW RENSTRA PN Sibolga 2017



profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, 

berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan 

Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan 

untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari 

segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, 

berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang 

Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training 

Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada 

berbagai aspek, yaitu meliputi:

1. Kelembagaan (institusional);

2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;

3. Sumber daya manusia;

4. Program diktat yang terpadu dan berkelanjutan;

5. Pemanfaatan hasil diktat;

6. Anggaran diktat; serta

7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan 

pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi 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 (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur 

peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya 

telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan 

perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, 

misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan 

wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau 

bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi 

komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai 

pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan, yaitu :
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a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan 

aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan 

terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai 

pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya 

mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). 

Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya 

dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge 

based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari 

produkproduk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang 

Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara 

lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana 

fungsi pendidikan dan pelatihan.

2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar 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 pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim 

dan aparat peradilan.

4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang 

berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk 

mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi 

tenaga pengajar yang dibutuhkan.

5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara 

keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi 

memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk 

ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat 

diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih 

sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua)
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kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi Tl dan standardisasi pemahaman 

sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja 

aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur 

peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM 

pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam 

pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan 

peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan 

Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan 

uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan 

dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia 

Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam 

Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas 

Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan 

fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana 

Fungsi Pegawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih 

kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut 

adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan 

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang 

dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor 

Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan 

internal.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi 

masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja 

menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua 

laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung 

tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum
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berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk 

diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan 

Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan 

yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui 

dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan 

mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor 

pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA Rl Nomor : 

076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan 

di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, 

Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client 

server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah 

pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem 

Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi 

Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis 

Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang 

dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, 

membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan 

kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA 

Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 

melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan 

mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan 

whistleblower/justice collabolator melalui aplikasi sistem web Badan 

Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding 

sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari 

daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga 

sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem 

pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu 

dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, 

peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi 

Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga 

eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna 

meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.
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c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai 

mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai 

mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum 

adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan 

Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan 

Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan 

Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi 

Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah 

Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor: 02/PB/MA/IX/2012- 

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim, Nomor: 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor 04/PB/MA/IX/2012- 

04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata 

Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu 

strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis 

tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas 

Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 

pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan 

dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan 

Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola 

rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan 

mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan 

sebagai berikut:

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai 

dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya 

Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya 

Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang 

belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui
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beberapa 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 

selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya 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 seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan 

baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan 

akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang 

berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. 

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola 

rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi 

pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh 

peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus 

menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan 

pegawai, peta SDM Mahkamah Agung Rl, serta prediksi dan antisipasi 

penempatan SDM Mahkamah Agung Rl, (3) diadakannya standarisasi aturan 

mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan 

kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan 

karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan 

Iain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen 

aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun 

lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. 

Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan 

seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya 

Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan 

meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim 

maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). 

Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem
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pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada 

ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur 

peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis 

yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum 

terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi 

bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi 

berbagai peraturan perundanganundangan yang selama ini mengatur status 

hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status 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 pejabat setingkat eselon III 

untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber 

Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan 

IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka 

strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan 

mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi 

(competency based HR Management), (2) menempatkan ulang dan mencari 

pegawai berdasarkan hasil assessmen, (3) pelaksanaan program pendidikan 

dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building), (4) 

menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan 

(dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi 

penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem 

manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

2. Penataan manajemen dalam rangka good court governance

3. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan 

pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan 

manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan 

arah kebijakan sebagai berikut: (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) 

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan 

Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5)
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Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah 

kebijakan sebagai berikut:

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami 

kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.Birokrasi keputusan 

pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran 

yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan 

Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana 

sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak 

hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan 

Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan 

yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi 

Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket 

Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran 

Peradilan.

2) Penataan manajemen dalam rangka good court governance

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan 

diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court 

governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja 

kegiatan;

b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan 

sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;

c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan 

hasil evaluasi capaian kinerja;

d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola 

aset berbasis risk analysis.

3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court 

governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang 

mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:
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a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business 

process dan efisiensi manajemen anggaran.

b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek 

pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan 

misi Mahkamah Agung.

c) Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang 

menunjang efisiensi dan efektivitas business process.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, Pengadilan Tinggi Medan menetapkan arah dan kebijakan dan 

strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelesaian perkara

Hal-hal yang mendukung kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian 

perkara adalah :

S Meningkatkan kualitas putusan Hakim

s  Mempercepat penyelesaian perkara dengan jangka waktu tidak lebih 

dari 6 (enam) bulan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja sumber daya aparatur 

peradilan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas kinerja sumber daya aparatur peradilan:

•s Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompentensi dan 

keahlian hakim dan pegawai

•/ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 

mutasi sesuai dengan kompetensi.

S Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya 

■/ Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang 

memadai untuk meningkatkan kinerja. 

s  Pengawasan eksternal dan internal yang berkualitas 

s  Menerapkan reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat 

peradilan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya mendukung kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan

publik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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S Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan 

jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun 

penerima layanan.

S Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

S Pengembangan sistem informasi perkara yang terintegrasi dengan 

fungsi-fungsi manajemen peradilan

s  Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk 

pelayanan publik

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sibolga.

Kebijakan Pengadilan Negeri Sibolga adalah mendukung program 

reformasijudicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung 

dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sibolga 

menetapkan arah dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam peningkatan system 

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat 

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hokum. Kualitas kinerja 

sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, 

proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. 

Peningkatan kualitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas 

sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan 

strategi peningkatan kinerja adalah :

• Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 

mutasi sesuai dengan kompetensi.

• Pengawasan eksternal dan internal, hal ini dimaksudkan untuk 

menjamin berjalannya proses penegakan hokum yang akuntabel dan 

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

• Menguasai standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

• Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta 

tehnologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
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2. Peningkatan kualitas pelayanan public

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlu 

kebijakan yang memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

• Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, yakni sebagai sarana 

yang digunakan untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban 

penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

•  Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

• Peningakatan tertib administras perkara

• Penyeragaman penyusunan berkas perkara

4. Peningkatan pengukuran kinerja

Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999 

tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana 

strategis ini akan dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. 

Demikian juga rencana stratejik ini menjadi landasan dalam penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri 

Sibolga. Dengan demikian rencana strategis ini merupakan suatu 

komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan 

Negeri Sibolga di masa mendatang.

Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan sebagai alat 

pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Negeri Sibolga 

melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja 

merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana 

atau standar yang ditetapkan pada rencana startegis dengan realisasinya. 

Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap 

program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki 

kinerja di masa-masa mendatang.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sibolga dilakukan meliputi 

capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Negeri Sibolga capaian 

kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan 

capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut 

selanjutnya akan dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.
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BAB V 

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2015-2019 

adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan 

menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan 

fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan 

permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan 

yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 yang diharapkan 

mampu membawa arah Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencapai visi dan 

misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga dapat direview dan terus 

disempurnakan dari waktu kewaktu. 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.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Sibolga 

memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan 

dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019.
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PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II
Jin. Padangsidempuan Nom or6 Kota Sibolga,Telp/Fax. 0631-21572  

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

MATRIK REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
.. Tuiuan Sasaran Target Strategis

O Uraian Indikator Kinerja
Target Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan T arget

Anggaran/
(Rp).

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Terwujudnya

Proses

3eradilan

yang pasti

Transparan

dan

Akuntabel

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan:

Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang pasti

Transparan

dan

Akuntabel

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan:

Penyelesaian sisa 

perkara tahun lalu 

dapat diselesaikan 

pada tahun 

berjalan

1. Pembinaan dan Pengawasan 

terhadap penyelesaian dan 

pengadministrasian Perkara oleh 

4 (empat) pilar serta dibantu 

Hakim Pengawas Bidang.

2.SK Nomor /SK/KPN/2017/PN 

Sbg tentang Penunjukan Tim 

Monitoring Minutasi Perkara Pada 

Pengadilan Negeri Sibolga.

3.SK Nomor /SK/KPN/2017/PN 

Sbg tentang Penunjukan Hakim 

Pengawas dan Pengamat

Terselesaikannya 

sisa perkara tahun 

lalu pada tahun 

berjalan.

100% 57.072.000

Perdata 100% Perdata 100% 100% 100% 100% 100%

Pidana 100% Pidana 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase 

perkara:

b. Persentase 

perkara:

Penyelesaian 

perkara paling 

lambat dalam 5 

(lima) bulan sesuai 

dengan SEMA 

Nomor 2 Tahun 

2014 tentang 

Penyelsaian 

Perkara di 

Lingkungan 

Tingkat Pertama 

dan Tingkat 

Banding Pada 4 

(empat) 

Lingkungan 

Peradilan.

1. Pembinaan dan Pengawasan 

terhadap penyelesaian dan 

pengadministrasian Perkara oleh 

4 (empat) pilar serta dibantu 

Hakim Pengawas Bidang.

2. SK Nomor /SK/KPN/2017/PN 

Sbg tentang Penunjukan Tim 

Monitoring Minutasi Perkara Pada 

Pengadilan Negeri Sibolga.

3. SK Nomor /SK/KPN/2017/PN 

Sbg tentang Penunjukan Hakim 

Pengawas dan Pengamat

Penyelesaian 

perkara paling 

lambat dalam 5 

(lima) bulan sesuai 

dengan SEMA 

Nomor 2 Tahun 

2014

100%

- Perdata 75% Perdata 70% 70% 75% 79% 75%

Pidana 95% Pidana 90% 90% 95% 99% 100%

Yang

diselesaikan 

tepat waktu

Yang

diselesaikan 

tepat waktu

http://www.pn-sibolga.go.id
mailto:pnsibolga@gmail.com


Tujuan Sasaran Target Strategis

0 Uraian Indikator Kinerja
T arget

Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Anggaran/

<Rp).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _ 11 12 13 14 15 16

c. Persentase 

penurunan Sisa 

perkara:

c. Persentase 

penurunan Sisa 

perkara:

Melaksanakan 

SEMA Nomor 2 

Tahun 2014 

tentang 

Penyelsaian 

Perkara di 

Lingkungan 

Tingkat Pertama 

dan Tingkat 

Banding Pada 4 

(empat) 

Lingkungan 

Peradilan.

1. Pembinaan dan Pengawasan 

tertiadap penyelesaian dan 

pengadministrasian Perkara oleh 

4 (empat) pilar serta dibantu 

Hakim Pengawas Bidang.

2. SK Nomor /SK/KPN/2017/PN 

Sbg tentang Penunjukan Tim 

Monitoring Minutasi Perkara Pada 

Pengadilan Negeri Sibolga.

3.SK Nomor /SK/KPN/2017/PN 

Sbg tentang Penunjukan Hakim 

Pengawas dan Pengamat

Penyelesaian 

perkara paling 

lambat dalam 5 

(lima) bulan sesuai 

dengan SEMA 

Nomor 2 Tahun 

2014

100%

Perdata 10% Perdata 10% 10% 10% 10% 10%

- Pidana 10% - Pidana 10% 10% 10% 10% 10%

d. Persentase 

perkara yang 

tidak

mengajukan 

upaya hukum:

d. Persentase 

perkara yang 

tidak

mengajukan 

upaya hukum:

Memberikan 

putusan sesuai 

dengan asas-asas 

putusan yang 

terdapat dalam 

pasal 178 HIR/198 

RBG dan Pasal 50 

UU No.48 Tahun 

2009 tentang 

Kekuasaan 

Kehakiman.

Memberikan putusan sesuai dengan 

asas-asas putusan yang terdapat 

dalam pasal 178 HIR/198 RBG dan 

Pasal 50 UU No.48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Memberikan 

putusan sesuai 

dengan asas-asas 

putusan yang 

terdapat dalam 

pasal 178 HIR/198 

RBG dan Pasal 50 

UU No.48 Tahun 

2009 tentang 

Kekuasaan 

Kehakiman.

100%

Banding 8 5/75% Banding 8 0/
70%

8 0/
70%

8 5/
75%

8 5/
75%

9 0/
80%

Kasasi 85 / 75% Kasasi 8 0/
70%

8 0/
70%

8 5/
75%

8 5/
75%

9 0/
80%

- PK 8 5/75% - PK 8 0/
70%

8 0/
70%

8 5/
75%

8 5/
75%

9 0/
80%

e. Persentase 

perkara Pidana 

Anak yang 

diselesaikan 

dengan Diversi

10%

e. Persentase 

perkara Pidana 

Anak yang 

diselesaikan 

dengan Diversi

10% 10% 10% 10% 10%

Melaksanakan 

PERMA Nomor 4 

tahun 2014 

tentang Pedoman 

Pelaksanaan 

Diversi dalam 

Sistem Peradilan 

Pidana Anak

Hakim anak wajib mengucapkan 

diversi dalam perkara pidana anak.

Melaksanakan 

PERMA Nomor 4 

Tahun 2014

100%



,, Tujuan Sasaran Target Strategis

o Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Anggaran/

(Rp).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

f. Index 

responden 

pencari keadlian 

yang puas 

terhadap 

layanan 

peradilan

75%

f. Index 

responden 

pencari keadlian 

yang puas 

terhadap 

layanan 

peradilan

- - 75% 80% 90%

Melaksanakan 

Index kepuasa 

masyarakat sesuai 

dengan Peraturan 

Menteri

Pendayagunaan 

Aperatur Negara 

dan Reformasi 

dan Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 

2014 tentang 

Pedoman Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

penyelenggaraan 

pelayanan public.

Melaksanakan survey kepuasaan 

masyarakat setiap 6 (enam) bulan 

sekali.

Melaksanakan 

Survey Index 

kepuasa

Peraturan Menteri 

Pendayagunaan 

Aperatur Negara 

dan Reformasi 

dan Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 

2014 tentang 

Pedoman Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

penyelenggaraan 

pelayanan public.

100%

2 Peningkatan

Efektlfitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi 

Putusan yang 

diterima oleh 

para plhak tepat 

waktu

90%

Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi 

Putusan yang 

diterima oleh 

para pihak tepat 

waktu

90% 90% 90% 90% 90%

Jurusita dapat 

melaksanakan 

pemberitahuan / 

panggilan secara 

patut

Memberikan sosialisasi kepada para 

jurusita dan jurusita pengganti

Jurusita dapat 

melaksanakan 

pemberitahuan / 

panggilan secara 

patut

100%

b. Persentase 

Perkara yang 

dlselesaikan 

melalui Mediasi

5%

b. Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui Mediasi

- 5% 5% 5% 5%

Melaksanakan 

Perma Nomor 1 

Tahun 2016 

tentang Prosedur 

Mediasi di 

Pengadllan

Semua sengketa perdata yang 

diajukan ke Pengadilan termasuk 

perkara perlawanan atas putusan 

verstek dan perlawanan pihak 

berperkara maupun pihak ketiga 

terhadap pelaksanaan putusan yang 

telah berkekuatan hokum tetap, 

wajib terlebih dahulu diupayakan 

penyelesaian melalui mediasi.

Melaksanakan 

Perma Nomor 1 

Tahun 2016 

tentang Prosedur 

Mediasi di 

Pengadilan

100%

c. Persentase 

berkas perkara 

yang diajukan 

Banding, Kasasi, 

PK secara 

lengkap dan 

tepat watu

100%

c. Persentase 

berkas perkara 

yang diajukan 

Banding,Kasasi, 

PK secara 

lengkap dan 

tepat watu

100% 100% 100% 100% 100%

Jurusita dapat 

melaksanakan 

pemberitahuan / 

panggilan secara 

patut

Memberikan sosialisasi kepada para 

jurusita dan jurusita pengganti

Jurusita dapat 

melaksanakan 

pemberitahuan / 

panggilan secara 

patut

100%



StrategisTujuan Sasaran Target
IN

0 Uraian Indikator Kinerja T a r 9 e t  Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Anggaran/

(Rp).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 j
d. Persentase 

putusan perkara 

yang menarik 

perhatian 

masyarakat 

yang dapat 

diakses secara 

online dalam 

waktu 1 had 

setelah diputus

N/a

d. Persentase 

putusan perkara 

yang menarik 

perhatian 

masyarakat 

yang dapat 

diakses secara 

online dalam 

waktu 1 hari 

setelah diputus

N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a

3 Meningkatnya

ftkses

Peradilan bagi 

masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan

a. Persentase 

Perkara Prodeo 

yang

diselesaikan

N/a

Meningkatnya

Akses

Peradilan bagi 

masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan

a. Persentase 

Perkara Prodeo 

yang

diselesaikan

N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a

b. Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan di 

luar gedung 

Pengadilan

N/a

b. Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan di 

luar gedung 

Pengadilan

N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a

c. 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%

Melaksanakan 

SEMA Nomor 10 

Tahun 2010 

tentang Pedoman 

Pemberian 

Bantuan Hukum

Layanan Posbakum Melaksanakan 

SEMA Nomor 10 

Tahun 2010 

tentang Pedoman 

Pemberian 

Bantuan Hukum

100%

4 Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase 

Putusan Perkara 

Perdata yang di 

Tindak lanjuti 

(dieksekusi)

5%

Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase 

Putusan Perkara 

Perdata yang di 

Tindak lanjuti 

(dieksekusi)

5% 5% 5% 5% 5%

Melaksanakan 

Eksekusi sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku

Melaksanakan Eksekusi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku

Melaksanakan 

Eksekusi sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku

100%



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA  

NOMOR : 10/KPN/SK/XII/2017 

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2017 

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA  

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

: 1. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung 

Rl Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tentang Penyampaian 

LkjlP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017;

2. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017, 

Pengadilan Negeri Sibolga perlu membentuk Tim Penyusunan 

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sibolga;

3. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan Ketua 

Pengadilan Negeri Sibolga ini dipandang cakap dan mampu 

dalam melaksanakan tugas dalam tim penyusunan laporan 

tersebut.

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. DIPA Pengadilan Negeri Sibolga Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI

SIBOLGA
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Kesatu

Kedua

Ketiga

: Menunjuk Tim Kerja untuk peiaksanaart penyusunan Laporan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKiP) Tahun 2017  

Pengadilan Negeri Sibolga;

: Tim Kerja melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua, 

Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

jkan di : Sibolga
^t^aaa tanggal : 27 Desember 2017 r *

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA i r

__ SAGALA, S.H.. M.H.
19691023 199003 1 005
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga 

Nomor : 10/KPN/SK/XII/2017

Tanggal : 27 Desember 2017

TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2017 

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Pembina Ketua Pengadilan Negeri Sibolga

Naras umber : 1. Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
3. Para llakim Pengadilan Negeri Sibolga
4. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga

Koordinator / Penanggung Jawab 1. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga

Anggota : 1. Panitera Muda Pidana
2. Panitera Muda Perdata
3. Panitera Muda Hukum
4. Kasubbag. Umum dan Keuangan
5. Kasubbag. Kepegawaian. Organisasi dan Tata Laksana
6. Kasubbag. Pereneanaan, TI, dan Pelaporan

Sekretaris / Operator Kasubbag. Umum dan Keuangan

apkan di Sibolga 
27 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
^ y K a d a  tanggal U /


