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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

NOMOR : W12.U25/ |^- /KPN/SK/l/2022 

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap 

Kementerian/Lembaga sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Purbalingga 

perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

c. bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan Rencana 

Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 melalui 

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 237 

A/SEK/SKA//2020;

d. bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri 

Purbalingga telah selesai menyusun dokumen Rencana 

Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020-2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, b,c, d diatas, Pengadilan Negeri Purbalingga 

perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri 

Purbalingga tentang pengesahan Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020-2024.



Mengingat

Menetapkan

Kesatu

Kedua

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

4. 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;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl nomor 237 

A/SEKA//2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Aung 

Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2020-2024.

: Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri 

Purbalingga Tahun 2020-2024.

: Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020- 

2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menjadi 

dokumen Perencanaan Strategis jangka menengah Pengadilan 

Negeri Purbalingga periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 

2020 sampai dengan 2024.



Ketiga

Keempat

: Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020- 

2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digaunakan 

sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pengadilan 

Negeri Purbalingga periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 

2020 sampai dengan 2024.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 25 Janua.ri'2022

Ketua PengadilaifNegeri Purbalingga



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat 

( I) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kemcnterian/Lembaga menyusun 

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta 

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024 dan arahan 

kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan 

nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan 

dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi liak warga 

negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam mcncipakan masyarakat 

yang adil dan makmur.

Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung 

RI, mengikuti arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam menyusun Rencana 

Strategis tahun 2020-2024. Renstra Pengadilan Negeri Purbalingga merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja utama sesuai dengan 

tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Cetak Biru Pembaharuan 

Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

inembantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Re a

bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat. n

transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.
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© BAB I - PENDAHULUAN

y

1.1. KONDISI UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 :

1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik 

didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) 

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18 menyebutkan 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 

Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan 

bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bcrdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung 

menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini.

Dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip- 

prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum hams terbuka bebas untuk seluruh lapisan 

masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan 

tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang 

kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat 

kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan 

pemahamannya terhadap hukum tanpa pengamh, bujukan, tekanan, ancaman, atau intcrvensi dari 

pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengamh eksekutif dan

Republik.
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legislatif, hakim hams mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi 

personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk 

memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan 

bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan 

hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keselumhan hams mendapatkan otonomi dan 

independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara hams memutus dengan 

tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang 

tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari 

pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun 

dan hams memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya 

sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campurtangan 

yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya hams memastikan hak setiap orang untuk mendapat 

proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang 

independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi 

Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi 

peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudkan negara hukum dan jaminan fundamental terhadap 

peradilan yang adil.

Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 

menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri bertugasdan benvenangmemeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara 

pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada 

instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Purbalingga 

menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

[Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga 2020-2024]



1. Fungsi Peradilan (Judicial Power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan pcrkara-perkara yang menjadi 

kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

2. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan 

fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, 

maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegavvaian, dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, 

Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah 

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajamya dan terhadap 

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. Funsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di 

daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi 

umum (perencanaan/teknologiinformasi/pelaporan,kepegawaian/organisasi/tatalaksanan, 

dan keuangan/umum/perlengakapan).

6. Fungsi Lain-Lain

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi 

akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi 

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nontor: 1 -144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

scbagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

I44/KMA/SK/VI11/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Talnm 

2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adapun 

tugas dan fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

I . Ketua Pengadilan

a. Ketua Pengadilan sebagai pinnpinan Pengadilan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
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b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan 

di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleli 

Wakil Ketua Pengadilan,

c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk 

memberikan penjelasan tcntang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada 

Panitera Pengadilan.

2. Kenan iteraan

a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri dipintpin oleli Panitera.

T ugas:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta 

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi:

• Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis;

• Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

• Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

• Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan 

transparansi perkara;

• Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan 

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;

• Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleli Ketua Pengadilan Negeri.

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri, terdiri atas:

• Panitera Muda Perdata;

• Panitera Muda Pidana dan;

• Panitera Muda Hukum.
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3. Panitera Muda Perdata

T ugas:

Melaksanakan administrasi pcrkara di bidang perdata.

Fungsi:

• Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

• Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

• Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan;

• Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

• Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak 

liadir;

• Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak;

• Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan peninjauan kembali;

• Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada 

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi 

dan Mahkamah Agung;

• Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

• Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

• Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum 

tetap;

• Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap ke Panitera Muda Hukum;

• Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Panitera Muda Pidana

Tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi:

• Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
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• Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

• Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada 

termohon;

• Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan;

• Pelaksanaan perhitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

• Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari 

penyidik;

• Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

• pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir;

• Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak;

• Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan peninjauan kembali;

• Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya luikum kepada 

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan 

Tinggi dan Mahkamah Agung;

• Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum 

dan Terdakwa;

• Pelaksanaan penerimnaan pennohonan eksekusi;

• Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum 

tetap;

• Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap ke Panitera Muda Hukum;

• Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Hukum

Tugas:

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip
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perkara, serta pelaporan.

Fungsi:

• Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

• Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

• Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

• Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

• Pelaksanaa kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

• Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan 

dengan transparansi perkara;

• Pelaksanaan penghimpunanpengaduan dari niasyarakat, hubungan

masyarakat; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalab aparatur tata usaha negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawali dan bcrtanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan Negeri.

a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris.

T ugas:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, 

sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri; 

Fungsi :

• Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

• Pelaksanaan urusan kepegawaian;

• Pelaksanaan urusan keuangan;

• Pelaksanaan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

• Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

• Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

• Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri, terdiri atas:

• Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
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• Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

• Subbagian Umum dan Keuangan;

7. Baizian Perencanaan TI dan Pelaporan 

T ugas:

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan 

teknologi informasi, dan statistik serta pelaksanaa pemantauan, evaluasi, dan 

dokumentasi, serta pelaporan.

8. Subbagian Kepegawaian Ortzanisasi dan Tata Laksana:

T ugas:

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi 

dan tata laksana.

9. Subbagian Umum dan Keuangan 

T u g as:

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

CAPAIAN RENCANA STRAGEIS PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA 

TAHUN 2015-2019

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2015-2019 

adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata 

tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan 

maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, 

dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang 

menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang 

sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu 

penegakhukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut 

dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan 

sebaliknya.

[Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga 2020-2024] A



Pengadilan Negeri Purbalingga memegang peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan kepastian hukum khususnya di vvilayah kabupaten Purbalingga, dalam rangka 

melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga sudah membuat regulasi proses 

pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara dan telah 

mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar 

kepastian hukum dapat segera hadir di tengah-tengah masyarakat.

Tabcl 1
Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Purbalingga 

Periode Tahun 2015-2019

NO
JK N IS

PE R K A R A

SISA

2014

M A S l'K

2015-2019

.I IM I .A I I

BEBA N  

(c +  d)

P IT T 'S

2015-2019

C A B l'T

2015-2019

SISA

2019

e - t r + g )

%

P IT T S
%

SISA

a 1) c d c r s h i

i P idana 35 1.043 1.078 1.059
|

0 19 9 8 ,2 3 % 1.77%

2 P erd a ta 7 6 9 9 706 693 13 0 9 8 .1 6 % 1.84%
1 ■■ j

Ju m la h 42 1.742 1.784 1.752 13 19 98,20% 1,80%

Capaian penyelesaian perkara diuraikan berdasarkan penyelesaian perkara, beban 

perkara yang hams diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang 

diterima para tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri 

Purbalingga dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 1.784 perkara, terdiri dari perkara yang 

diterima pada tahun berjalan sebanyak 1.742 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya 

sebanyak 42 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 1.752 perkara atau 98,20%, 

sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 19 perkara atau 1.80%.

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan hukum dimana negara menanggung 

biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2015-2019, di Pengadilan Negeri 

Purbalingga tidak terdapat pengajuan pembebasan biaya perkara. Hal ini kemungkinan 

diakibatkan masih banyak masyarakat pencari keadilan yang belum mengetahui informasi 

mengenai adanya pembebasan biaya perkara.
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Tabel 2
Data Layanan Pembcbasan Biaya Perkara 

Periode Tahun 2015-2019

No Tahun Jumlah Layanan

1 2015 0 Perkara

2 2016 0 Perkara

3 2017 0 Perkara

4 2018 0 Perkara

5 2019 0 Perkara

3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pos Bantuan Hukum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari 

keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui progam ini masyarakat 

dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum 

serta pembuatan dukomen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum dari Tahun 2015-2018 untuk 

Pengadilan Negeri Purbalingga berhasil memberikan jumlah layanan kepada 120 orang, 

sedangkan di Tahun 2019 berhasil memberikan 500 jam layanan.

Tabel 3
Data Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Purbalingga 

Periode Tahun 2015-2019

TAHUN

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2018 2 0 1 9

28 Orang 30 Orang 26 Orang 36 Orang 500 Jam layanan

4. Small Claim Court (SCC)

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, 

Mahkamah Agung menerbitkan regulasi perccpatan penyelesaian perkara perdata 

dengan maksimal gugatan sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
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Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. 

Istilah gugatan sederhana lazim disebutjuga dengan Small Claim Court, penyelesaian 

perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan 

tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus ju ta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang 

sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebih 25 hari sejak sidang pertama serta 

tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan 

dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang 

diselesaikan melalui Small Claim Court menjadi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah 

Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

dengan merevisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tata 

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada Pengadilan 

Negeri Purbalingga Tahun 2015-2019 sebanyak 3 1 perkara.

Tabel 4
Data Small Claim Court Pengadilan Negeri Purbalingga 

Periode Tahun 2015-2019

TAHUN
JUMLAH

PERKARA MASUK
JUMLAH 

PERKARA PUTUS

2015 Masih dalam tahapan sosialisasi

2016 0 0

2017 0 0

2018 23 18

2019 28 13

jUMLAH 51 31
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5. E-court dan E-Litigasi

Dalam lial penyampaian panggilan/pemberitahuan/e-summons, sesuai Perma 

Nomor 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak 

menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan 

yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran 

perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada seluruh Pengadilan Negeri 

Purbalingga. Sciring dengan tuntutan proses peradilan yang sederliana, cepat dan 

biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan 

fitur e-litigasi, sehingga seniua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara 

elektronik tanpa hadimya para pihak didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya 

perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara 

keselumhan berbasis teknologi infomiasi, hal ini mempakan batu loncatan sangat 

signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian 

perkara perdata dengan diperkenalkannya aplikasi e-litigasi kelanjutan dari e-court 

yang diberlakukan untuk perkara perdata. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem 

manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara 

saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan 

dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi 

diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan 

penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas 

cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek 

peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua 

indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat 

memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai 

Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa 

selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, 

Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil 

yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat 

pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan 

peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat
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pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan 

jika menggunakan e-litigasi yaitu:

Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak 

berperkara juga tidak perlu berlama-Iama antri menunggu persidangan yang selama 

ini sering dikcluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat. Sistem 

ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari 

bentangan ribuan pulau.

Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan 

layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan 

dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan 

untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga 

peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan 

peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan 

pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga 

meminimaiisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. 

Mahkamah Agung menyatakan balnva kehadiran e-litigasi meredesain praktek 

peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

6. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan 

kebutuhan disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK 

yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder 

untuk menentukankeseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah 

melalui prioritas dan meinbuatkeputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah 

dan tujuan organisasi. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting 

untuk meningkatkan kinerja yang menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi 

dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, 

maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 

yang terintegrasi pada Pengadilan Negeri Purbalingga, proses peradilan yang 

transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan
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dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Tata kelola teknologi informasi 

dan komunikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga, secara umum 

melakukan penyesuaian proses kerja dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian 

organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis.

Organisasi TIK Pengadilan Negeri Purbalingga disusun dengan 

mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, 

pendukung dan manajemen resiko. Komite TIK Pengadilan Negeri Purbalingga 

terdiri dari tim pengarah yang didalainnya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh 

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris 

Pengadilan Negeri Purbalingga dan anggota adalah Kepala Subbagian Pengadilan 

Negeri Purbalingga. Implementasi kegiatan TIK dilakukan secara konsisten dan 

berkesinambungan dengan cara mengembangkan kebijakan standar TIK, penentuan 

proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring 

dan evaluasi secara berkala.

7. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM 

melalui Sistem Informasi, Pengadilan Negeri Purwodadi telah menggunakan sebuah 

aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang bemama SIKEP (Sistem 

Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai 

alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya 

manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi 

untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Selain sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP 

dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian 

bagi seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Purwodadi agar tidak terkendala dalam hal 

pemberian layanan bagi administrasi kepegawaiannya. Dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi, ditunjang dengan inovasi dan keterampilan dari 

pegawai Pengadilan Negeri Purwodadi, niaka layanan pegawai telah memanfaatkan 

teknologi guna mengatasi kendala jarak, waktu dan kendala lainnya, sehingga 

dapat mempercepat, memudahkan dan membuat transparansi layanan bidang 

kepegawaian.
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Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan

SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:

a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara paperless dengan pertukaran data 

soft copy dari SIKEP ke SAPKBKN.

b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi 

maupun redistribusi pegawai.

c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara 

real time baik soft copy maupun hard copy.

d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja 

pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan realtime, baik 

softcopy maupun hardcopy.

e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan 

oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan.

f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan 

data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara 

konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan 

biaya berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat menyelenggarakan 

ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya butuh biaya 75 ju ta rupiah 

untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil dan transparan.

g. Layanan Pengajuan Penghargaan/ Satyalancana, diajukan secara online 

menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan 

persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa soft copy yang dikirimkan ke 

Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Prcsiden.

Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung :

>  SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan) adalah aplikasi layanan pengaduan 

masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan 

SIKEP dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data SIKEP.

> E-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat 

kegiatan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegrasi dengan 

SIKEP.

> Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.

> Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan 

Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan SIKEP.
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> SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap

pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.

>  SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP

8. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Guna menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari 

keadilan, dan menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelayanan di 

peradilan umum terhadap badan sertifikasi ekstemal maka dicanangkan pembentukan 

badan sertifikasi internal dan dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal 

Nomor 1455/DJU/SK/KUO1/8/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen 

Mutu Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan 

tugas untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan 

secara lengkap dan menyeluruh. Tim juga bertugas untuk melakukan penilaian 

pelaksanan penjaminan mutu pengadlan di lingkungan Badan Peradilan Umum sesuai 

dengan ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 yang 

dipadukan dengan penerapan International Framework for Court Excellent, 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan 

Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan 

yang pernah dilakukan oleb Ditjen Badilum pada Tahun 2014.

Kriteria yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang 

Unggul (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE) digunakan menjadi dasar 

penilaian yaitu :

1. Kualitas Kepemimpinan,

2. Rencana Strategis,

3. Kualitas Pelayanan,

4. Sistem dokumen administrasi,

5. Manajemen Sumber Daya,

6. Manajemen Proses, dan

7. Sistem Pengawasan.

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu telah dilakukan Pengadilan Tinggi 

Jawa Tengah terhadap Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tahun 2016 hingga 

sekarang, dan hasil penilaian atas surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu sampai 

tahun 2019 Pengadilan Negeri Purbalingga meraih Predikat A (excellent).
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9. Pembangunan Zona Integeritas menuju VVBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur 

Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Refonnasi Birokrasi 

sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja 

tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk 

menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pcngadilan Negeri 

Purbalingga telah melakukan pencanangan Zona Integritas. Komitmen ini juga disertai 

dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

10. Restrukturisasi Organisasi Pcngadilan

Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur 

pimpinan pengadilan terdiri atas Ketua Pcngadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera 

Sekretaris Pengadilan. Namun dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 46 ayat 

(e) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kckuasaan Kehakiman yang 

menyebutkan bahwa Panitera tidak boleh merangkap menjadi pejabat peradilan yang 

lain, sehingga harus dilakukan pemisahan antara Panitera Sekretaris pada pengadilan. 

Selain itu, bilamana sebelum Perma dikeluarkan Panitera Sekretaris pengadilan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seorang 

Wakil Sekretaris. Namun mengingat Panitera adalah jabatan teknis peradilan maka tidak 

dapat memiliki wakil.

Berikut beberapa kebijakan dalam Perma yang merubah struktur organisasi dan 

tata kerja pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan:

1. Pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

2. Kepaniteraan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di 

bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan 

dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian 

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta 

sarana dan prasarana dipengadilan.

3. Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier, kepangkatan, pensiun, 

dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (limaTahun)
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kedepan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian inaupun 

penggantian posisi jabatan yang dimaksud.

Perma ini menjadi pedoman bagi 381 pengadilan lingkungan peradilan umum, 

388 pengadilan lingkungan peradilan agama, 23 pengadilan lingkungan peradilan militer 

dan 32 pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam merestrukturisasi 

organisasinya. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi maka telah 

dilakukan beberapa kali perubalian terhadap Perma Nomor 7 Taliun 2015, yang pertama 

adalah Perma Nomor 1 Taliun 2017. Dan kemudian, untuk mengakomodir 

pengoperasian 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru pada Taliun 2018, diterbitkanlali 

Perma Nomor 4 Taliun 2018 tentang Perubalian Kedua Atas Peraturan Mahkamali 

Agung Nomor 7 Taliun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan 

Kesekretariatan Peradilan. Penna tersebut mengatur organisasi dan tata kerja, nama, 

kelas, tipe dan daerah liukum dari 910 pengadilan di seluruh Indonesia.

11. Pengawasan

Pengawasan sebagai bagian dari fungsi manejemen merupakan lial rutin yang 

hams dijalankan dalam sebuah organisasi, begitu juga halnya dengan Peradilan Umum 

selalu melakukan upaya pengawasan sebagai langkah preventif dan evaluasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi lembaga. Pengawasan ini merupakan pengawasan internal yang 

dijalankan oleh lingkungan peradilan sendiri yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga. 

Pengawasan internal ini dapat dilakukan melalui pengawasan melekat yang dilakukan 

oleli atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif dengan tujuan 

agar pelaksanaan tugas oleh bawahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai 

perencanaan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga 

dilaksanakan secara fungsional oleh aparatur pengawasan kliusus yang ditunjuk oleh 

Mahkamali Agung yaitu Badan Pengawasan dan Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi 

Tingkat Banding.

Dalam upaya untuk mewujudkan upaya pengawasan internal di Pengadilan 

Negeri Purbalingga maka Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengeluarkan 

Surat Keputusan Nomor W12.U25/54/KP.07.1/6/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang 

Penunjukan Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan 

Negeri Purbalingga adalah sebagai berikut:
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Hakim Pengawas B idang:

a. DIAN ERDIANTO, - Koordinator Pengawasan

b. BAGUS TRENGGONO , S.H. - Bidang Perdata

c. RATNA DAMAYANTI W , SH. - Bidang PTIP Pelaporan

d. H. JEILY SYAHPUTRA.SH.SE.MH - Bidang Hukum dan Pcjabat I lumas

e. MOCAHAMAD UMARYAJI,SH.,MH. - Bidang Umum dan Keuangan

Pelaksanaan Pengawasan Internal:

Bidang Pengawasan telah melakukan pengawasan dengan teknik pelaksanaan 

Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap 

bawahan:

a. Pimpinan Pengadilan Negeri dan pimpinan unit kerja melakukan pemantuan 

secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan 

petunjuk langsung;

b. Pimpinan mengadakan evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan dalam 

pelaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

Dalam kurun tahun 2015-2019 telah dilakukan pengawasan rutin/berkala oleh 

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Purbalingga sebanyak 1 kali 

dalam 1 bulan atau 12 kali dalam 1 tahun, dan selanjutnya hasil temuan telah 

ditindaklanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas secara 

langsung.

12. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan 

sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UUSPPA dikeluarkan. Poin 

penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak Berhadapan

f. 1MANUEL CHARLO R .D ., SH.

g. INDAH POKTA, SH.

- Bidang Kepegawaian dan Ortala

- Bidang Pidana dan Kimwasmat
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dengan Hukum (ABH) dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih 

bam dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, 

PERMA ini memuat (atacara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam 

penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara 

khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk Pengadilan Negeri Purbalingga Pada tahun 2020 telah mulai 

melaksankan SPPA berupa diversi di Pengadilan Negeri Purbalingga sejumlah 1 

perkara yaitu nomor Perkara 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbg.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN (ANALISIS SWOT)

Dalam upaya peningkatan kinerja, Pengadilan Negeri Purbalingga mempunyai potensi 

yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, yaitu:

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Purbalingga mencakup hal-hal yang memang sudah 

diatur dalam peraturan/pemndang-undangan sampai dengan hal-hal yang 

dikembangkan kcmudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Purbalingga Didirikan Berdasarkan Undang-Undang

Pengadilan Negeri didirikan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri merupakan sebuah 

lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat 

Kabupaten/ Kota sebagai Pengadilan Susunan Pengadilan Negeri dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah 

Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PN dan 

seorang Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya hams 

terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan guna mendukung hal 

tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan standar operasinal 

prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan

[Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga 2020-2024]



No. 01 Talum 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Standar 

Operasional Prosedurdi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 

Berada dibawahnya, menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur 

Pengadilan Negeri Purbalingga.

3. Adanya Tunjangan Kinerja Pegavvai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam 

meningkatkan produktifitas kinerja dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak 

talum 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu 

lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam penetapan tunjangan kinerja. 

Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 

tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di 

Pengadilan Negeri Purbalingga selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga 

diberikan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan 

pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang 

Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 

tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Dengan 

adanya tunjangan kinerja diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kinerja, 

disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga dalam membcrikan 

pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan dan 

fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadimya kepastian hukum yang 

berkeadilan.

4. Adanya Sistem Pengawasan Internal yang baik

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan 

salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan 

bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, 

mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring
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bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan 

(rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (cloelmatig).

Dalam perpektif terminologi internal Pengadilan Negeri Purbalingga, 

pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan 

mengendalikan agar tugas-tugas yang hams dilaksanakan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian 

pula halnya dengan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam melaksanakan 

pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga 

peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, 

mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta 

menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari 

keadilan.

Definisi Pengawasan adalah sebagai berikut:

>  Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan 

sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat 

dan Rutin/Reguler.

>  Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terns menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

> Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan 

Negeri Purbalingga secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai 

dengan kewcnangan masing-masing;

> Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak 

ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan 

beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan 

standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan 

APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);

> Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan 

yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku
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aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan 

atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk 

mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tcrsebut;

> Manajemen Pengadilan adalali rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan 

yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ 

pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

> Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk 

pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan 

majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara 

persidangan, dan tertib persidangan;

>  Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat 

pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang 

meliputi prosedurpenerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, 

penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang 

sudah ditetapkan;

> Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dibidang kepegavvaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, 

persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;

> Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan 

tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung 

tenvujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

> Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai 

pelaksanaan dan rekomendasi basil pengawasan.

Maksud pelaksanaan Pengawasan adalah sebagai berikut:

> Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan 

administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

> Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan 

tugas-tugas peradilan.

> Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan 

penyelenggaraan peradilan.

>  Menilai kinerja.
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Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:

> Program kerja

> Pelaksanaan/pencapaian target.

> Pengawasan dan pembinaan.

>  Kendala dan hambatan.

>  Faktor-faktor yang mendukung.

> Evaluasi kegiatan.

b. Administrasi Perkara:

>  Prosedur penerimaan perkara.

> Prosedur penerimaan permohonan banding.

>  Prosedur penerimaan permohonan kasasi.

> Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.

>  Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana.

>  Keuangan perkara.

>  Pemberkasan perkara dan kearsipan.

>  Pelaporan.

c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

> Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.

> Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

>  Minutasi perkara.

>  Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d. Administrasi Umum:

>  Kepegawaian.

> Keuangan.

>  Inventaris.

>  Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e. Kinerja pelayanan publik:

>  Pengelolaan manajemen.

>  Mekanisme pengawasan.

> Kepemimpinan.
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>  Pembinan dan pengembangan sumber daya manusla.

>  Pemeliharaan/perawatan inventaris.

>  Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kcbersihan dan kerapihan.

>  Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

>  Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/regulerdilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan 

mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dckat, dengan cara mengadakan 

perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu 

yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Seluruh 

basil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para 

Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan 

kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen 

peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan 

dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan 

format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan. 

Terhadap temuan-temuan atau basil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut 

para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para 

pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti basil temuan tersebut, 

sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat 

dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, 

sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tabun anggaran berikutnya.

Dasar hukum pengawasan Pengadilan Negeri Purbalingga adalah sebagai 

berikut:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamab Agung Republik Indonesia Nomor: 

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di 

Lingkungan Lembaga Peradilan.

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II 

(Edisi Revisi, 2014).

3. Surat Edaran Mahkamab Agung Nomor 1 Tabun 1993 Tentang Pengawasan 

dan Pengurusan Biaya Perkara.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tabun 2012 tentang Biaya Proses 

Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamab Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya.
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5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan 

dan Pengavvasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan 

Pengadilan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPIP pada 

masing-masing unit Eselon 1 melalui three lines o f  defence (pertahanan tiga lapis). 

Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk 

mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah 

dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam 

peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan 

telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. Adapun pertahanan lapis kedua 

dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan 

pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, 

para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta 

dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem 

pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. 

Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, 

Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor 

kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarkan oleli 

Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negara 

donor.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas 

memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan 

dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan dibawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleli aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan 

yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang 

kondusif untuk mencegah korupsi atau clean government, memperkuat 

akuntabilitas yang akhimya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good
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governance) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di 

lingkungan Mahkamah Agung.

5. Sudah menerapkan pembangunan Zona Integeritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung 

program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan 

organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat 

melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good 

governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih 

dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang 

dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, 

diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku 

penyimpangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui 

pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam rangkaian proses penilaian untuk diusulkan sebagai satuan kerja 

berpredikat Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), 

untuk memacu dan mendukung penerapan instrumen Zona Integritas bcrdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area 

perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem 

Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan 

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azaz 

transparansi/ keterbukaan informasi dalam berbagai lini menjadikan teknologi 

informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan 

Negeri Purbalingga dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 

Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat 

pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah
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akan adanya e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong 

birokrasi tata kerja menjadi semakin cepat, transparan dan kemudahan diakses, 

termasuk di dalatnnya layanan peradilan berbasis elektronik. Sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata 

Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Malikamah Agung dan 

badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung 

dengan pemanfaatan teknologi infonnasi.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Purbalingga dirinci dalam 

beberpa aspek :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purbalingga

Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding 

telah dilakukan evaluasi dan restruktunisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat 

pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam 

pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Evaluasi serta kajian terkait 

kesesuaian dan ketepatan fungsi setiap jabatan pada struktur organisasi dilakukan 

agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan 

beban kerja antar lini.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga harus 

mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan yang jelas yang 

dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja 

aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga, maka penilaian kinerja hams dilandasi 

dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur. Dalam menjalani 

tugas dan fungsinya, aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga berpedoman pada 

kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur. Namun dalam
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pelaksanaan standar operasional prosedur tcrsebut belum sepenuhnya dapat 

terlaksana dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan standar operasional prosedur secara periodik, dari sisi pelaksanaan 

maupun dari relevansi kaidah-kaidah dalam standar operasional prosedur.

3. Penetapan tunjangan kincrja belum memenuhi rasa keadilan.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja aparatur 

Pengadilan Negeri Purbalingga, Mahkamah Agung mengupayakan 

kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan dibawahnya dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan 

kinerja. Hal ini didasari karena beban kerja aparatur di lingkungan Mahkamah 

Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung 

sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian 

tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan 

kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan 

hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara 

harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Terbatasnya kualitas SDM yang nremahami Zona Integritas.

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam 

keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/1H/2019 tentang 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala 

dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan 

peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona 

integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada 

satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal. Dalam rangka mengatasi 

pennasalahan ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan adanya 

pendampingan pada Pengadilan negeri Purbalingga yang akan mendapatkan 

penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
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5. Terbatasnya sarana pendukung TI.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan 

pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen 

utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/K.MA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamali Agung dan badan 

peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis 

teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Purbalingga harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Purbalingga 

tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan 

Negeri Purbalingga menjadi terbatas, sebagian besar alat pengolah data sudah 

usang sehingga kurang optimal untuk digunakan dalam kegiatan operasional kerja.

Kendala sarana dan prasarana yang perlu mendapat fokus perhatian adalah 

pada lingkup sebagai berikut:

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan diterapkannya layanan 

terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari 

keadilan untuk mendapatkan kepastian liukum dan keadilan

- Masih adanya pengadilan yang belum memiliki gedung sesuai prototype 

berikut belum tersedianya dukungan sarana teknologi informasi yang 

memadai.

- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum 

sesuai standar.

- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan 

Negeri Purbalingga yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi 

pribadi.

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi 

penyandang difabel.
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C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Purbalingga

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-

undangan.

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamali Agung dalam nierespon 

tuntutan masyarakat akan hadimya kepastian hukum dan pelayanan prima 

peradilan, Mahkamali Agung hams berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan 

tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan 

penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan 

struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan 

analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan 

stmktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung. Naskah kajian perubahan 

stmktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat 

pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan 

Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap 

satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan 

evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai 

dengan tugas dan fungsi organisasi. Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak 

hams dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya 

masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan 

dibawahnya.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik.

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat 

kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah 

ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai beriku t:

a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 

tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai
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Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya

b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 

tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI No. 07I/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang 

Ketentuan Penegakan Disiplin Kcrja dalam Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Lainnya

c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 

2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris 

Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku 

Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI.

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah melakukan modemisasi sistem 

pengawasan telah terintegrasi dalam single data base berupa pengembangan 

aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) 

dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 

tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini 

telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi 

online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya agar dapat mencapai basil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal 

peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan 

pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang diiakukan 

aparatur peradilan. Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung 

untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan 

sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan 

penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor 

(whistleblower), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas 

pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan 

peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi 

melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan
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aparatur peradilan melalui http://www.siwas.mahkamahagung.go.id. Salah satu 

keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh 

stakeholder dalam proses penanganan pcngaduan berbasis teknologi informasi. 

Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan 

baik melalui komputer maupun smartphone. Masyarakat juga dapat menggunakan 

media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti 

pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA 

dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung 

ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan 

publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas.

Berawal dari komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk menciptakan 

sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri Purbalingga telah 

melakukan pencanangan Zona Integritas pada tahun 2019. Komitmen ini juga 

disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) pada Pengadilan Negeri Purbalingga.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI.

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru 

Peradilan Modem Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan 

zaman, maka Pengadilan Negeri Purbalingga mengikuti arahan Mahkamah Agung 

dalam melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi 

memberikan efiseiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan 

dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan 

pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang 

terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan 

akan infonnasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat 

membangun sistem infonnasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini 

memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang 

cepat, akurat dan mudah. Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Negeri 

Purbalingga dalam mengoptimalkan teknologi infonnasi diantaranya adalah 

penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara 

melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses
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pemeriksaan persidangan, aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, 

aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

d. Ancaman (Threat)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit.

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di 

bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata 

kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja 

pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun 

sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan 

organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pemah dilakukan 

perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar 

sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. 

Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi 

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang- 

undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan 

beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. 

Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, 

dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, 

kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan 

yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses 

pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihak- 

pihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama 

Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di 

bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. 

Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah 

Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara.

Dengan adanya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Purbalingga yang 

spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadimya
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kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mevvujudkan 

harapan tersebut aparatur peradilan meningkatkan kinerjanya dan memberikan 

pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya 

standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun 

administrasi umum, untuk standar operasional prosedur di persidangan sudali 

diatur dalam hukum acara untuk masing-masing perkara.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui 

Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional 

prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan hams disesuaikan dengan 

ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada 

sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit.

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegavvai negeria sipil telah 

dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. 

Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan 

Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh 

Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya 

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian 

kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada 

Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya 

akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perilitungan 

besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah 

Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi 

Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. 

Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penctapan Perpres tentang tunjangan kinerja 

Kementerian/Lembaga. Dalam impelementasinya mekanisme ini sangat rumit, 

lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis 

beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor
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dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja liarus 

melibatkan ahli yang paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan 

penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan 

rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan 

kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan 

penyesuaian tunjangan kinerja hams melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas.

Luasnya vvilayah kabupaten Grobogan menjadi problematika karena luas 

wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam 

mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi 

Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mewujudkan kepastian hukum menjadi 

mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya 

ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan 

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan 

peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah 

dan pengaruh-pengaruh Iain. Namun dalam kenyataan yang terjadi di Pengadilan 

Negeri Purbalingga masih terdapat gangguan yaitu pengaruh dari pihak ekstemal.

Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudkan negara 

hukum dan jaminan fondaniental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim 

hams menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun 

institusi Hakim hams memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses 

peradilan yang adil. Hakim hams mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan 

proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh 

pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana 

yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang 

tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun
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intemasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi- 

independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintab.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari kcadilan atas layanan 

pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen 

utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/K.MA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola 

Teknologi Infonnasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis 

teknologi infonnasi harus terpenuhi. Untuk melakukan pemenuhan dan 

pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang 

mendukung pemenuhan tersebut, disisi Iain pagu anggaran Pengadilan Negeri 

Purbalingga yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih terbatas untuk dapat 

memenuhi kebutuhan alat pengolah data tersebut.
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BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri 

Purbalingga. Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi, Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan dibawahnya harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan 

inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus 

atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Visi Pengadilan Negeri Purbalingga mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah 

sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga Yang Agung”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga yang Agung bcrcirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara 

proporsional dalam APBN.

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, 

tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, 

nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya 

peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi.

10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modem dengan berbasis TI terpadu.

[Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga 2020-2024] A



2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang haras diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Purbalingga, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pcgadilan Negeri Purbalingga;

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkcadilan Kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purbalingga;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi di Pengadilan Negeri Purbalingga.

Dari 4 (empat) misi Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam 

menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan 

kehakiman haras dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang- 

Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga- 

lembaga lainnya untuk menghonnati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman 

sebagaimana tersebut pada poin satu Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan 

Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 

tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, 

dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, 

administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, 

administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara 

baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan 

kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah 

kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung 

dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk 

memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung 

aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang 

terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan
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pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu 

dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai 

masalah-masalali hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkcadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas badan peradilan adaiah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamali 

Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. 

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari 

keadilan pada dasamya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu 

pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan 

hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, 

dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan 

menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamali Agung, selain menyentuh aspek 

yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi 

peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. 

Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian 

salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan 

gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan 

peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan 

kebijakan- kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, 

seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum 

di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan 

badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan 

badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi 

terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamali Agung menitik beratkan 

pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan
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mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan 

manajerial).

4. Meningkatkan Krcdibilitas clan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk 

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga 

kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, 

serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai 

bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga 

akan membangun kepercayaan pengentban kepentingan di dalam badan peradilan itu 

sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan 

mendapatkan kejelasan rnengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan 

pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka 

dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta 

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

peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudali 

menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindari, pergeseran layanan peradilan dari 

manual diubali menjadi berbasis teknologi informasi. Banyak lial yang sudali dilakukan 

Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis 

teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Infomasi 

Penelusuran Perkara (S1PP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), Pendaftaran 

Surat Keterangan (eraterang) dan keharusan memasukkan putusan dalam direktori 

putusan dan adanya kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk menerapkan 

one day published. Dalam bidang administrasi untum, Pengadilan Negeri Purbalingga 

telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegavvaian (SIKEP), 

dan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
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2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga seperti yang 

telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam 

bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. 

Tujuan strategis mempakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi yang akan 

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

Negeri Purbalingga berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi 

dalam memenuhi visi dan misinya dalam memfonnulasikan tujuan strategis ini dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan 

tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk 

mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dinimuskan 

berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan;

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 5
Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan

1. Terwujudnya kepercayaan 

masyarakat terhadap 

layanan peradilan

2. Terwujudnya dukungan 

pelaksanaan tugas 

Mahkamah Agung

Ind ikator Kinerja Target

a. Persentase perkara yang 100% 

diselesaikan tepat waktu

b. Persentase perkara yang terlayani 100% 

melalui posbakum

c. Persentase kepuasan para pencari 85% 

keadilan terhadap layanan

peradilan

a. Jumlah pembinaan bagi aparatur 100 

teknis peradilan

b. Jumlah pembinaan bagi aparatur 42 

non teknis peradilan
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c. Jumlah pelaksanaan pengawasan 60 

kinerja aparat peradilan secara 

optimal

d. Persentase transparansi 100%

pengelolaan SDM, keuangan dan

aset

Sesuai dengan arali pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 

2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Ncgeri 

Purbalingga Yang Agung maka Pengadilan Ncgeri Purbalingga menetapkan sasaran strategis 

sebagai berikut:

1) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 

sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga 

sebagai berikut:

Tabel 6
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

1. Terwujudnya peradilan a. Persentase perkara yang 

yang pasti, transparan dan diselesaikan tepat waktu: 

akuntabel 1. Perdata 100%

2. Pidana 100%

b. Persentase putusan yang

menggunakan pendekatan 5%

keadilan restoratif di Pengadilan

Negeri Purbalingga

c. Persentase perkara yang tidak 90%

mengajukan upaya hukum banding
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d. Persentase perkara pidana anak 5%

yang diselesaikan dengan diversi

e. Indeks persepsi pencari keadilan 85%

yang puas terhadap layanan

peradilan

2 . Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang 100%

pengelolaan penyelesaian dikirim ke para pihak tepat waktu

Perkara b. Persentase perkara yang 30%

deselesaikan melalui mediasi

3. Meningkatnya akses Persentase pencari keadilan 100%

peradilan bagi golongan tertentu yang mendapaf

masyarakat miskin dan layanan bantuan hukum

terpinggirkan (Posbakum)

4. Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara perdata 85%

Terhadap putusan yang ditindakanjuti (dieksekusi)

pengadilan
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3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengali Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 

merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN tahun 2020-2024 akan 

mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per 

kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejaliteraan setara dengan negara-negara 

berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country!MIC) yang memiliki kondisi 

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang 

lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 

tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoli berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 

merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden 

Joko VVidodo -  K.H. Ma’ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan 

dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal 

sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan 

Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman 

pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
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9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan 

Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan 

Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN Tahun 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan inensejahterakan secara adil 

dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing 

melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan 

pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta 

kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, 

keinaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan 

dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui:

(1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat- 

pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing 

wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis 

kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM 

melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
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3. Meningkatkan suinber daya manusia yang berkualitas dan bcrdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan 

yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleli sebab itu pemerintah Indonesia 

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya 

manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) 

Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan 

pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan 

pendidikan berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda 

(6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam 

kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, 

modem, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. 

Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan 

segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) 

Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan 

nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya 

literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan 

dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta 

mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut 

akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan 

keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

(2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) 

Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan 

prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan 

infrastruktur.
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6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya 

tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan 

tersebut diarahkan melaiui kebijakan:

(1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

(2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;

(3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta 

pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan 

kedaulatan negara. Pemerintah akan tems berupaya meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat 

melaiui: (1) Refonnasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) 

Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, 

penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap 

keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan 

perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 

2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan 

penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai 

bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arab 

kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi.

2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.

3. Penegakan Sistem Hukum Nasional.

4. Refonnasi Birokrasi dan Tata Kelola

5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.
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AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun 

indeks Ride o f Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) 

menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia 

inasih cenderung Iemali, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan 

peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari pennasalahan tersebut, 

maka isu srategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 

2020-2024 adalah:

1. Penataan Rcgulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi 

dan pembaruan substansi hukum.

2. Pcrbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah 

penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan 

pendekatan keadilan restoratif; dukungan Tl di bidang hukum dan peradilan; serta 

peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi 

strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan 

pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan 

pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI M AH KAM AH  AG UNG  Rl

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 

2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia 

Yang Agung, maka Mahkamah Agung inenetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai 

berikut:

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

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
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4. Meningkatnya kepatuluan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis diatas Mahkamah Agung memiliki arali kebijakan sebagai 

berikut:

> Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.

>  Proses berperkara yang sederhana dan murah.

>  Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbankum).

> Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum.

> Penyempumaan penerapan sistem kamar.

>  Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

> Hak uji materiil.

> Penguatan lembaga eksekusi.

>  Keberlanjutan e-Court.

>  SPPTTI.

>  Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan 

peradilan.

> Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang 

berkualitas.

>  Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

> Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGER1 PURBALINGGA

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri 

Purbalingga menetapkan 4 (empat) sasaran stategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, sasaran strategis yang ditetapkan, 

Pengadilan Negeri Purbalingga menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

> Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

>  Proses berperkara yang sederhana dan murah

> Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif
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>  Penguatan akses peradilan (Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum)

> Keberlanjutan e-Court

>  Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

1. Penguatan penyelesaian perkara  tepat waktu

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama tertuang dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan 

Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama 

dalam jangka waktu 5 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian 

minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut 

maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi 

tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim haras melaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Purbalingga dalam 

rangka memenuhi proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, telah 

melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small 

claim court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan 

tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana 

dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari 

sudah diputuskan, regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal 

gugatan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terkait putusan akhirswer// 

claim court, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah 

putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis 

hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, 

atau peninjauan kembali.

2. Proses berperkara  yang sederhana dan m urah

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip 

dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah 

dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik.
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Dari hasii penelitian diketahui bahvva jangka waktu yang telah ditentukan oleh 

Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai 

Malikamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan mcmakan 

waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor 

mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih 

dahulu masalah penumpukan perkara dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang 

banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara 

lain:

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);

b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 

atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);

c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat 

banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, 

dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, 

maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi. 

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 persen sehingga belum 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 seragain, jumlah hakim terbatas, sehingga niereka lebih 

fokus pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan 

penajaman metode rekrutnien calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi 

manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Lainanya 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.
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Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e- 

Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran 

administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata 

kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara 

elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata 

agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dengan 

aplikasi e-court ini dapat mempcrlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan 

bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap 

pemohon/penggugat atau divvakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya 

aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara 

elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya 

ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena 

terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening 

pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tidak 

hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan 

biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung 

ke alamat domisili elektronik temiasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam 

hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa 

ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk 

mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan 

aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 

910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 

Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, 

sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa 

hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke 

sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun 

dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam 

pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan 

juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian 

putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi 

sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik 

di Indonesia.
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3. Peningkatan pcnyelesaian perkara pidana dengan kcadilan rcstoratif

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil 

dan mendorong para piliak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, 

dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif 

mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. 

Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah 

dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. 

Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. 

Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan 

pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. 

Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam 

penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga 

memunculkan persoalan barn bagi keluarga dan sebagainya. Hakim berdasarkan 

kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi 

perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap 

ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan 

restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program 

rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

4. Pcnguatan Akses Peradilan (Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum)

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar 

meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta 

memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi kemudahan 

akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat 

pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung 

pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara 

kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, 

untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma 

harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, 

para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak 

Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa 

di Ketahui Camat.
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Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi 

masyarakat yang menemui kesulitan akses datang kc gedung pengadilan dikarenakan 

jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan. 

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum 

mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pemikahan orangtuanya 

sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh 

pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk 

mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa 

konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan 

hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat 

pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan 

bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau 

konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak 

bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam 

sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian 

Hukum dan HAM.

5. Kcberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) 

pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan 

implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court mengatur mulai 

dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, 

pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata Kelola administrasi, 

pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat 

mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara 

yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan 

peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap 

pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya 

aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara
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elektronik dari kantor atau rumah (efilling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya 

ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena 

terliubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening 

pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya 

itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, 

sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke 

alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam 

lial para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa 

ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk 

mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan 

aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 

910 pengadilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur 

e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara 

elektronik tanpa hadimya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma 

penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis 

teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem 

manual ke elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, 

namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam 

pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan 

juga dalam pertukaran dokuinen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian 

putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi 

sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik 

di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaktidaknya dua indikator selain yang 

disebutkan sebelumnya. Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukurn yang 

dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat 

sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa 

selaku Pengacara Negara, Biro Hukurn Pemerintah/TNl, Polri, Kejaksaan Rl, 

Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukurn, dan kuasa insidentil yang 

memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.Kedua, pemanfaatan e- 

litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan 

untuk upaya hukurn banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang
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menggunakan c-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati 

olcli masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara

juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering 

dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebili cepat.

b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang

sangat Iuas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.

c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan

sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan 

secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk 

jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap Iembaga peradilan. 

Sistem E-Iitigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan 

dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna 

layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga 

meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. 

Bahvva kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan 

praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu 

e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung 

dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena 

itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, 

yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata 

Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah 

menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan 

secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan 

untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada 

penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada 

hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang 

diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi 

maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan 

persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua 

administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual
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ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu 

Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat 

mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan 

melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, 

sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e- 

Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, 

para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak 

memahami akan teknologi informasi.

6. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Pengadilan negeri Purbalingga 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 

kelulnan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Pengadilan Negeri 

Purbalingga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang 

komprehensifdan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan 

tugas dan fungsi. 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 TI merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut 

ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi 

yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan 

lainnya;
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2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akscs atas aklivitas 

pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan 

kesaksian;

3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi 

kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;

4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi 

sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;

5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning 

atau pembelajaran jarakjauh secara bertahap.

Untuk efisiensi dan efektifitas kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga 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 niaupun pengelolaannya. 

Perkembangan Teknologi dan Infonnasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat 

banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk 

mempennudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi dalam sistem 

pengelolaan TI yang komprehensifdan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu 

ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi 

dan Infonnasi, perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan 

aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang Tl yang sudah dibangun dan 

masih dibutuhkan seperti:

a. Undang-Undang Nomor: 14 Taliun 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/l/MA/1/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan 

tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan 

dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan 

infonnasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka
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ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VI11/2007 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.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien 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 pcinenuhan 

kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 

dengan menemui 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 psikoiog) 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 RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan
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SDM Mahkamali Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai 

penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik 

seorang hakim (untuk mencakup intcgritas, moral dan karakteristik yang kuat, 

kemampuan komunikasi, memiliki nalaryang baik, dan Iain-lain), dan (4) pelibatan 

lcmbaga ekstemal 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.

Terkait dengan bidang keuangan 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.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi dan 

mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus 

terkait dengan pencegahan dan pembcrantasan wabah nasional Covid 19, melalui 

Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing 

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran 

Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing 

Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pengadilan Negeri 

Purbalingga dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan 

mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19. 

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:
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a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan 

melalui pcradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebili dikenal 

dengan istiiah COV1D-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan 

penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan 

tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang 

berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar 

mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan 

aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan 

menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court menipakan bagian dari 

pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga 

tetap terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi 

perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang 

perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat 

memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan 

aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan 

secara elektronik sehingga biaya perkara lebili efisien, asas penyelesaian perkara 

secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan 

ja rak jau h

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan 

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung 

mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran 

nomor I tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut 

mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap 

dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak
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dapat diperpanjang lagi selama tnasa pencegahan penyebaran COVID-19, 

persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwayang secara 

hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang 

dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran 

COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak 

menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari 

keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah 

kebijakannya adalali sebagai berikut:

Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan 

kewenangan majelis hakim untuk menentukan.

Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang 

(social distancing).

Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suliu badan serta melarang 

kontak fisik, seperti bersalantan bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun 

dihadirkan di persidangan.

Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat 

pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan 

situasi persidangan.

c. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari mmah, 

banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting 

sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana 

pembelajaran jarak jauh (e-learning), rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan 

masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun 

anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja 

dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah 

optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping 

karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga 

dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. 

Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif 

dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, 

sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh
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aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk 

dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini niaka 

Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar 

kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk 

penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan 

dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan 

pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya 

dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga 

marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahimya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada 

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga 

yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi 

salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan balnva 

kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan 

nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat 

strategi pembangunan Nasional, kebijakan uinum, program kementerian/lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro 

yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh tennasuk arah kebijakan fiskal 

dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan” Seiring dengan 

diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional 

khususnya terwujudnya kepastian liukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan 

perUndang-Undangan yang berkualitas.
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Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke 

IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah 

guna tervvujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan 

kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan 

Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan 

penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta 

profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerali makin mampu mendukung 

pembangunan nasional.
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Tabel 7
Kcrangka Regulasi

Isu Strategis Arah Kebijakan 
2020-2024

Arah Kerangka 
Regulasi

Kebutuhan Regulasi Bagian
Penanqqungjawab

Bagian
Terkait

1. Penlngkatan - Penyederhanaan - Penguatan - SK tentang template Ketua Pengadilan Hakim

Penyelesalan proses berperkara organisasi putusan Negeri Purbalingga P anitera

Perkara -  Penguatan akses - Spesialisasi hakim - Surat Edaran sertifikasi

pada  keadilan - Pembentukan hakim

- Modernisasi landasan hukum - Revisi pola bindalmin

manajemen untuk (termasuk

perkara. m em percepat penyederhanaan

- Penataan ulang penyelesaian proses perkara)

organisasi perkara - SK tentang pelaksanaan

manajemen perkara - Pelaksanaan Sistem peradilan pidana

- Penataan ulang sistem pidana anak

proses manajemen peradilan anak - Juklak/juknis te n ta n g

perkara dan pelaksanaan p e rc e p a ta n

- Pelaksanaan Sistem 

Peradilan Pidana

sistem peradilan 

p idana terpadu,
penye lesa ian  perka ra

terpadu. one stop service

- Pelaksanaan Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak
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2. Optimalisasi - Peningkatan - Implementasi SK - SK pelaksanaan Ketua Pengadilan Hakim

M an ajem en penyelesaian KMA tentang posbakum. Negeri Purbalingga Panitera

Peradilan perkara. percepatan - instruksi pelaksanaan

- Peningkatan penyelesaian peningkatan

efektifitas perkara pelayanan publik

pengelolaan - Penambahan - Juklak/juknis

penyelesaian volume zifting pelaksanaan bimtek

perkara. plaats, posbakum,

- Peningkatan perkara prodeo

aksesibilitas - Peningkatan

masyarakat terhadap pelayanan publik

peradilan - Standarisasi

- Peningkatan kualitas pelaksanaan

SDM. bimtek

3. Penlngkatan - Peningkatan - landasan hukum - instruksi dan sosialisasi Ketua Pengadilan Hakim

Kapabllitas efektifitas kinerja peningkatan Pelaksanaan Peraturan Negeri Purbalingga P anitera

Aparatur/SDM aparatur teknis dan kualitas aparatur Mahkamah Agung Sekretaris
non tenis peradilan peradilan bidang tentang kualitas

teknis dan non aparatur peradilan

teknis yudisial serta b idang teknis dan non

administrasi umum teknis yudisial serta

administrasi umum
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4.PenIngkatan

Dukungan

M anajem en

dan

Pelaksanaan  

Tugas Teknls 

Lainnya MA

-  Optimalisasi 

pem anfaatan 

teknologi informasi, 

peningkatan kualitas 

sumber daya 

manusia

- landasan hukum 

ta ta  kelola 

optimalisasi 

teknologi informasi 

dan peningkatan 

kualitas aparatur 

peradilan.

- Instruksi dan sosialisasi 

peraturan tentang ta ta  

kelola optimalisasi 

teknologi informasi

Ketua Pengadilan 

Negeri Purbalingga

Sekretaris

5.Pem enuhan  

Sarana dan  

prasarana

- Peningkatan sarana 

dan prasarana 

pendukung kinerja 

aparatur peradilan

- Pembentukan 

landasan hukum 

skala prioritas 

pemenuhan 

sarana dan 

prasaraa kinerja 

aparatur 

peradilan

- Pembenfukan SK 

standarisasi pendukung 

kinerja aparafur 

peradilan

Ketua Pengadilan 

Negeri Purbalingga

Sekretaris

6.Optimalisasi 

Pengawasan  

dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

- Peningkatan 

efektifitas 

penyelesaian 

perkara.

- Peningkatan 

kualitas

- pengawasan

- landasan hukum 

pengawasan 

kinerja aparatur 

peradilan dan 

peningkatan

- kualitas 

pengawasan

- SK tentang penunjukan 

hakim pengawas

Ketua Pengadilan 

Negeri Purbalingga

Hakim
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3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai salah satu Lembaga peradilan di 

lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kabupaten Purbalingga sebagai 

Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya struktur 

organisasi Pengadilan Negeri Purbalingga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan 

Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Purbalingga merupakan Pengadilan 

Negeri Kelas IB memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB

Pasal 57 Perma Nomor 7 Tahun 2015

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB adalali aparatur tata usaha negara 

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung 

jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta 

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Kelas 1B menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

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

transparansi perkara;
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f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program 

teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan 

perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. pelaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleli Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Pasal 60 Perma 

Nomor 7 Tahun 2015

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;

b. Panitera Muda Pidana;

c. Panitera Muda Khusus; dan

d. Panitera Muda Hukum.

B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB

(1) Tipe Pasal 280 Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kesekretariatan Pengadilan 

Negeri Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di 

bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana 

dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IB.

(2) Pasal 281 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan keuangan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rurnah tangga,
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keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

Susunan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB

Pasal 282 Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 

1B, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan 

teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan 

organisasi dan tata laksana.

Pasal 285 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial 

dipimpin oleh Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 

dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh Sekretaris. Bahwa dari kerangka 

kelembagaan tersebut juga dapat dipahami bahwa pada dasarnya tugas pokok dan 

fungsi sekretariat Pengadilan Negeri Purbalingga adalah mendukung 

terlaksananya tugas pokok Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menerima,
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memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan serta fungsi 

Pengadilan Negeri Purbalingga dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Gam bar struktur organisasi pengadilan Negeri Purbalingga:

KETUA

I

WAKIL KETUA

MAJEUS HAKIM

1 1
PANIIERA SEKRETARIS

SUB SUB SUB
KEPANITERAAII KEPAIII1ERAAN KEPANITERAAII

PERBATA PIDAIIA IIUKUM

r
SUB BAG IAN liMUH 

DAN KEUANGAN

SUB BAG1AU 
KEPEGAWAIAJI 
DAII0RTA1A

“ 1
SUB BAG LAN 

FERENCANAAll.Il. 
DAII PEIAPQRAM

Kelompok jabalan fungsional Panilera 

Pcngganli, Juru sita/jurusita pcngganll 

dan Pranata peradilan

Bendahaia. arsiparis. pranala 

komputer. puslakawan
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BAB IV -  TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, tnisi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri 

Purbalingga memiliki 2 (dua) program yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan 

tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Purbalingga, yaitu menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai 

berikut:

a) Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purbalingga

b) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan 

dan akuntabel.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

d) Meningkatnya kepatuhan terhadp putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan:

“Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan”.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dijabarkan menjadi kegiatan, yaitu: 

“ Peningkatan Manajemen Peradilan Umum”

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi utama Pengadilan Negeri Purbalingga dengan sasaran program :

“ Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan 

prima peradilan”.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis, yaitu :

“Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset”.

[Reviu Renstra Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020-2024]



Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan:

“Tenvujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung”.

Program Dukungan Manajemen mencakup pelaksanaan dukungan terhadap 

peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga. Upaya ini dijabarkan menjadi 

beberapa kegiatan, yaitu:

a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri 

Purbalingga Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendatiaan menjadi 2 (dua) 

Program utama, yaitu Progam Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan 

Manajemen yang disusun ke dalam niatriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir 

dalam dokumen ini.
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Tabel 8
M atrik Kinerja dan Pcndanaan Pengadilan Negeri Purbalingga

Program
/Kegiat

Sasaran Program 
(outcom e)/Sasar

Target Alokasi (da lam  ju ta  rupiah) Unit
Organisasi

an
(ou tpu t)/lnd ika to r i M A i a i l 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 | Pelaksana

P E N G A D IL A N  N E G E K I  
P IR B A L IN G G A 12.670.632 24.046.05S 5 J 8 6 .2 9 9 5.400.299 5.400.299

S n s a ra n  S lr a tc j’ is

T c rw u ju d n y a  

p c rad ilan  yang 

p a sti. tran sp aran  

d an  akun tabcl 

P e rsc n ta sc  pcrk a ra  

y a n g  d isc lcsa ik an  

Icpal w ak tu  

P e rscn tasc  pu tusan  

y a n g  m enggunakan  

p e n d ek a tan  

k cad ilan  rc s to ra tif  

P e rscn tasc  pcrkara  

y a n g  tid ak  

m en g a ju k an  upaya  

h u k u m  b an d in g

P erscn tasc  pc rk a ra  

p id a n a  anak  yang 

d isc lcsa ik an  

d en g an  d ivers i 

In d e x  pcncari 

k c ad ilan  y a n g  puas 

te rh a d a p  layanan 

pc rad ilan

100%

5 %

8 5%

5 %

8 5%

100%

5%

8 5%

5%

8 5%

100%

5 %

8 5%

5 %

8 5 %

100%

5 %

8 5 %

5 %

8 5 %

100%

5 %

85%

5%

8 5%

P im p in an

llak im

P an itc ra
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P cn in g k a tan

c fe k tiv ila s

p cn gclo laan

pcn y elcsa ian

p c rk a ra

P ercen tase  sa linan  

p u tu s an  y ang  

d ik ir im  kc  para  

p ih a k  tepa t w ak tu  

P e rcen tase  pcrk a ra  

y a n g  d isc lcsa ik an  

m e la lu i m ediasi 

M en in g k a tn y a  

a k sc s  p crad ilan  

b a g i m asy arak a t 

m isk in  dan  

te rp in g g irk an  

P e rcen tase  pcncari 

k ead ilan  g o lungan  

te rten tu  y a n g  

m e n d a p a t layanan  

b an tu an  hukurn 

(p o sb ak u m ) 

M en in g k a tn y a  

k ep a tu h an  te rh ad ap  

p u tu san  p cngad ilan  

P e rcen tase  p u tu san  

p c rk a ra  pe rda ta  

y a n g

d itin d ak ian iu ti

PKOGKA.M PENKGAKAN DAN 
PK1-AYANAN I H K1M 
Sauirun Program M en in g k a tn y a

p enyelea ian

p c rk a ra  d i  PN

P u rb a lin g g a

P ercepatan

pcn y elcsa ian

pcrk a ra

T c rce lesa ik an n y a  

pcn y elcsa ian  

p c rk a ra  y ang

Sauiran Program

100%  100%

3 0 %  3 0%

100%

3 0 %

100% 100%

3 0 %  3 0 %

100% 100% 100% 100% 100%

8 5 %  8 5% 8 5% 8 5 %  8 5%

2 k e g  2  k e g  2  k eg
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P im p in an  H ak im  

Pan ite ra

P im p in an

P an ite ra

P im p inan

H akim

P an ite ra

124 .080  121 .005  122 .505  121.005 121.005

P im pinan

H akim

Panitera

P im pinan

H akim

Pan ite ra



I n d ik a to r  

P  m u  ra m

scd c rh an a , icpat 

w ak lu .tr  ansparan  

d an  akun labcl 

P e rk a ra  pc rad ilan  

u m u m  y ang  

d isc lcsa ik an  

d itin g k a t pcrtam a 

d an  b a n d in g  Icpat 

w ak tu

I.ay an an  Pos 

B an tu  an llu k u n i 

(posbakum )

P R O G R A M  D U K U N G A N  

M A N A J E M E N

S a s u ra n  P r o g ra m

I n d ik a to r

P ro g ra m

S a s u ra n  P r o g ra m

I n d ik a to r

P ro g ra m

M cn in g k a tn y a  

k u a lita s  layanan  

d u k ungan  

m u najcm cn  un tuk  

m cn d u k u n g  

p c lak san aan  

p c lay an an  p rim a  

pc rad ilan

P cm b in aan  

ad m in is tra s i dan 

p c n g clo laan  

k cu an g an  Sudan  

U rusan  

A d m in is tra s i 

T c rp cn u h in y a  

kcb u tu h an  sarana  

d an  p rasarana  

d idam  m cn d u k u n g  

p c lay an an  

p c rad ilan  

P cn g ad aan  sarana  

d an  p ra sa ran a  di 

lin g k u n g an  M A

240

216

layana
n

layana
n

2 4 0  2 4 0  240

2 1 6  2 1 6  216

I layanan I layanan I layanan

1 layanan I layanan 1 layanan

2 4 0

216

I layanan

I layanan
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BAB IV -  PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2020-2024 diarahkan 

untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan 

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat ekstemal. Renstra ini 

merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalalian, titik-titik lemah, peluang 

tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kunin waktu 

lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Purbalingga harus terus disenipurnakan 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. Dengan 

Renstra ini pula, diharapkan sebagai pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi 

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

sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga dapat terwujud dengan baik.
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LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS I B 

NOMOR : W 1 2 .U 2 5 //O T .0 /7 /2 0 2 1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap 
Kementrian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga 

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, Pengadilan 

Negeri Purbalingga perlu menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024;

c. Bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan Rencana Strategis Mahkamah 

Agung Tahun 2020 - 2024 melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 
R1 Nomor 237 A/SEK/SK/V/2020;

d. Bahwa Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

Pengadilan Negeri Purbalingga telah Puma Tugas, maka Keputusan Ketua 
Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : W12.U25/ /KP.07.01/1/2021 

tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana 

Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020-2024 
perlu untuk diperbaharui;

a. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di 

pandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana 

Strategis (RENSTRA) pada Pengadilan Negeri Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2020 -  2024 ;

4. 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;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R1 Nomor 237 A/SEK/SKA//2020 
tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

: KEPUTUSAN KETUA PENGAD1LAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA 

STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI 

PURBALINGGA;

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 
W12.U25/ /KP.07.01/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 Tentang Pembentukan
Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri 

Purbalingga Tahun 2020-2024;

: Menunjuk dan membentuk Tim untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Purbalingga 

sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan in i ;

: Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan 
Negeri Purbalingga melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di 

Pada tanggal
Purbalingga 
5 Julk2021



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga 
Nomor : W 12.U25//^/OT.0/7/2021
Tanggal : 5Juli2021

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN REN CAN A STRATEGIS (RENSTRA) 
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2020-2024

No. N A M A JABATAN
JABATAN 1 

DAL AM TIM

1 DIAN ERDIANTO. S.H.. M.H. 

‘ NIP 19720525 199902 1 003
Ketua elindung/Penasehat

RATNA DAMAYANTI W. SH. 
' NIP 19771004 200512 2 003

Hakim Koordinator |

BAITI HARFIAH. S.H.

3' NIP 19680421 198903 2 001
Sekretaris Ketua Tim 1

SUNDOYO. S.H.. M.H.

' NIP 19720124 199303 1 001
Panitera Anggota 1

.  PURWANTO.SE.
' NIP 19850707 201503 1 001

Kasubbag Perencanaan, 

TI, Dan Pelaporan
Sekretaris j

AGUS ENDRIYATNO. S.H. 
' NIP 19650816 198603 1 005

Panitera Muda Perdata Anggota 1

DYAH WIN ANTI. S.H.

' NIP 19651229 199403 2 002
Panitera Muda Pidana Anggota j

1 1 SISWOYO. S.H.

8' NIP 19650415 198603 1 002
Panitera Muda Hukum Anggota

1 DARISMAN

9' NIP 19640606 198903 1 002
Kasubbag Umum Dan 

Keuangan
Anggota j

ENY SULISTYANI 
° ' NIP 19680909 191103 2 001

Kasubbag Kepegawaian, 
Organisasi Dan Tata 

Laksana
Anggota j

U- DYAH AYU M. A.Md.

' NIP 19950516 201903 2 014

Pengelola Sistem Dan 
Jaringan /  Staf. Subbag 

Perencanaa, Ti & 
Pelaporan

Anggota

12. IMAM AMINUDIN, S.Kom. Tenaga Honorer -/A n g g o ta  j

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

DIAN-ERDIANTQ. S.H.. M.H. t, 

NIP 19725525459902 1 003
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Pos-el: pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id
Lam an: \v\v\v.pn-purbalingga.go.id

RAPAT PENYUSUNAN REVIU RENSTRA TAHUN 2022 

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

--------------------------------------------------------------

Hal : Undngan 7Januari2022

Yth. : Bapak/Ibu Tim Penyusunan Reviu Renstra

Pengadilan Negeri Purbalingga 

di -

PURBALINGGA.

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan kepada Bapak /  Ibu Tim Penyusun Reviu Renstra 

Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengikuti Rapat Penyusun Reviu Renstra 

yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Januari 2022

Waktu : Pukul 08.30 W1B.

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Purbalingga

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya dan ketjasamanya diucapkan 

terima kasih.

mailto:pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id
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RAPAT PENYUSUNAN REVIU RENSTRA TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

DAFTAR HAD1R RAP AT TIM REVIU RESTRA 

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

HARI/TANGGAL : SENIN, 10 JANUARI 2022

TEMPAT : RUANG MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

AGENDA : RAP AT PENYUSUNAN REVIU RENSTRA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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KETUA PENGADILAN RI PURBALINGGA

IANTO. S.H..M.H.
NIP 197205’25-tQ2903J 003
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