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JA P E N G A N

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Peny 

RENSTRA untuk tahun 2020- 2024 Pengadilan Negeri Muara Bulian Kejas

lsun REVIU 

II telah dapat

diselesaikan. RENSTRA ini adalah rencana-rencana strategi yang akan dilakukan oleh
I

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dalam mewUjudkan visi-misi yang akan didapai

untuk periode lima tahun kedepan.

Penyusunan RENSTRA Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II untuk tahun 2020-ian Kt

2024 ini mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Program utama dalam kegiatan pokok 

yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, yaitu sebagai beriku t: ___

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
1 I !
Dengan dilandasi semangat pembaharuan tersebut, kami berharap RENSTRA

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Pediode tahun 2020-2024 dapat dimanfaatkan
* I I * ‘ . , *. I

sebagai

1. Bahan Evaluasi akuntabiltas kineija bagi pihak yang membutuhkan

2. Bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang

3. Bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

4. Bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikianlah semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan



f t
DAFTAR ISI 3

KATA PENGANTAR........;.
DAFTAR ISI........................
BAB I : PENDAHULUAN..,

—M-rKondisi Umuni-
1.2. Potcnsi M isalah

1.2.1. Ana 
A. K

1.2

isis Faktor 
ckuaatan ..

ntemal (Streaght)

B. Kclcmahan.................
2. Analisis Fakto Ekstcmal ..

A. Pcluang (Opportutics)
B. Tantangan (Thcars) ....

.ii

.1

l_

BAB I I : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS...............................  9
2.1 .Visi dan Misi Pengadilan Negri Muara Bulian Kclas I I ..........................  9
2.2. Tujuan dan Sasaran Stratcgis.............................................................

A. Tujuan Stratgeis.............................................. .■............. ................
11
11
12

j  ;  .................... l  ~
BAB III: ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS........................................... ....... lal :

3.1 A rail dan kebijakan Stratcgis.......................................................... ......  13
3.2. Kcrangka Rcgulasi ... ...'........................................ '.......... .....................  15
3.3. Kcrangka Kclembagaan;................ ................................... 1....................  16

BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.......................  17
4.1. Target Kineija...................................................................... .................. 17
4.2. Kcrangka pendanaan.............................................................................. 18

BABY: PENUTUP 19

T

* |
---------------------1— ------------- M Yf.

r 1
Rencana Strate.qis 2019-2024 !i ..

11



PENDAHULUAN

a
1.1. Kondisi umum

----------- L
Peran Pengadilan pada hakekutnya adalah pelayan masyakarakat, hasil 
utama yang diharapkan datum penyelenggaraan Peradilan adalah 
pelayanan puhlik yang baik sesuai yang diamanatkan didalam Undang- 
Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari 
baltwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belunt sesuai 
dengan Itarapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Muara Bulian 
Kelas I I  wajib untuk : (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayaan 
public yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan public sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Mcinberikan 
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
sebagian besar belum dapat memberikan 
kepuasan kepada masyarakat dalam 
memberikan pelayanan, walaupun sudah ada 
beberapa penyelenggaraan pelayanan publik 
yang berhasil memberikan kepuasan kepada 
masyarakat. Dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri 
Muara Bulian Kelas II telah mendorong setiap 
bagian pelayanan untuk meningkatkan kulitas 
pelayanan publiknya sesuai peran yang 
diamanatkan dalam undang-Undang Nomor 25 
tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan 

"kebij

penanganan perkara. IKU ini sejalan dengan 
yang ditetapkan oleh Konsorsium Intemasional 
untuk keunggulan lembaga Peradilan ( 
International Consortium for Court Exelence)

Pengadilan Negeri Muara Bulian 
Kelas II sejak tahun 2015 telah menggunakan 
Teknologi Informasi terintegrasi (Integrated 
Information Technology), yakni aplikasi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui 
aplikasi ini tidak hanya menjadi alat bantu bagi 
pencari keadilan untuk melihat perkembangan 
proses penanganan perkaranya namun juga

kompetisi inovasi pelayanan publik;
Demi modemisasi peradilan dan 

melaksanakan Indikator Kineija Utama yang 
ditetapkan— Jv ahkamah agung R-IJ—dalam 
melaksanakan kewenangan di bidang

dapat melaksanakan and day minute dan on\ day 
-publish
Diijen Badilum dan Mahkaman Agung terhadap 
kepatuhan aparatur peradilan terkait jangka 
waktu penanganan perkara:---- — -

Rencana Strateqis 2020-2024



Pengadilan negeri Muara Bulian Kclas II telah berhasil melaksanakan peningkatan produktifitas 
penyelesaian perkara dengan didukung program dukungan lainnya.

Implementasi pelayanan Publik 
• Pembebasan Biaya

Pos Bantuan F^ukum
Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

1. Akreditasi pcnjaminan Mutu

iitasi A (.Excellent)

Motto pelayanan public “SIAP

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayana Terpadu Satu Pintu yang biasa disingkat dengan PTSP adalah pelayanan 
Administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari 
tahap permohonan adminsitrasi, pengaduan, pendaftran perkara, pembayaran dan 
pengembalian panjar biaya perkara hingga penyerahan produk Pengadilan melalui satu pintu.

PELAYANAN TERPABU SATU PINTU (PTSP) 
PEM ABILAN  NEGEM HU AHA BUUAN 

K E L A 1 II

—  I '*31*11 - ~ [  “ T  —
Rencana Strateqis 2020-2024



Pelayarian Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 
I . I

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan pelayanan yang mudah, pasti, terukur dan bebas 
dari korupsi kepada pencari keadilan sehingga terjaga independensi dan implementasi aparatur 

TengadilanTJegeri.'

Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) 
pada Pengadilan Negeri Muara 
Bulian Kelas II telah dimulai 
tanggal -9 Nopember ~2017 
bersamaan dengan
diresmikannya Pelayanan 

erpadii-Satu Pintu_(ETSP).di_ 
Pengadilan Negeri Muara j 
Bulian Kelas II. Tata Keija 
Penyelengaraan | Layanan I 
Terpadu dilaksanakan
berdasarkan jenis- layanan 
baik teknis maupun 
admmistrasi di— Pengadilan 
Negeri Muara Bulian Kelas II, 
meliputi: Pelayanan
Kepaniteraan Perdata,
Pelayanan Kepaniteraan 
Pidana, Pelayanan
Kepaniteraan Hukum,
Pelayanan Bagian Umum dan 
Keuangan

Supaya Pelayanan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu itu dapat 
beijalan optimal dan efektif 
serta dapat memberikan 
kemudahan kepada- ~
masyarakat pencari keadilan 
dalam mengakses layanan 
pengadilan secara sederhana 
cepat, murah, mudah,
transparan, akuntabel, tepat, 
pasti | dan terukur japgka 
waktunya (direct service) serta 
efektif, efisien dan ekonomis, 
maka telah clitetapkan
kebijakan -----untuk
mengutamakan proses yang 
dilakukan satu pintu secara 
sekaligus untuk semua urusan 
layanan peradilan dengan 
memperhatikan seluruh tugas 
dan wevvenang pelayanan 
utama di bidang teknis

administrasi peradilan dan 
bidang kesekretariatan;)

J
Penyelenggaraan 
nan Terpadu Satu Pintu 
rate-integrated Semice)— 

dilakukan sedara bersama- 
sama oleh semua Panitera 
Muda dan Kepala-Sub_Bagian_ _ 
yang ada di Pengadilan Negeri 
Muara Bulian Kelas II dalam 

dan tempat iyang 
(front office), 

petugas 
di

waktu
bersamaan 
dengan menunjuk 
khusus untuk bertugas di 
Pelayanan Terpadu Satu'Pintu— 
secara bersamaan dan dalam 
menjalankan tugas, petugas 
tersebut akan diawasi dan 
dipimpin oleh para Panitera 
Muda dan Kepala Sub 
Bagian secara bergantian 
dan terjadwal;

Rencana Strateqis 2020-2024 3



Layanan Inti PTSP _  ■ J
Adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang bcrkepentingan 
tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk 
menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki sesuai dengan Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keierbukaan informasi publik dan Surat keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi 
di Pengddilan"

2. Pengajuan Keluahan/Pcngaduan
“ AUalalrproses yang meliputi pehennfaan7pencatatan,'penelaahan, penyaluran konfirmasi, 

klarifikasi penelitian, penieriksaan, pelaporan, tindaklanjut dan pengarsipan, terhadap 
laporan yang mengandung informasi atau indik'asi terjadinya pelangaran terhadap Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim. Pelanggaran Kode Etik dan kode prilaku panitera'darr 
Jurusita Pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku Pegawai Apartur Sipil Negara, 
Pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau 
Peraturan disiplin meliter, administrasi dan pelayanan publik dan atau pelanggaran 
pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

3. Pendaftaran perkara
Adalah layanan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendaftarkan 
gugatan/permohonannya, mengajukan upaya hukum banding, pendaftaran pennohonan 
konsinyasi, pendaftaran permohonan eksekusi dan layanan lainnya yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan

4. Pembebasan Biaya
Adalah layanan bagi masyarakat pencari keadilan meliputi penaksiran panjar biaya perkara, 
pemberian surat kuasa untuk membayar, pembayaran PNBP, pengembalian sisa panjar, 
penyerahan bukti-bukti pembayaran dan layanan lainnya yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan

5. Penyerahan Produk Pengadilan
Adalah layanan bagi masyrakat pencari keadilan meliputi penyerahan/pengembalian salinan 
putusan/penetapan, dan dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh 
Peraturan perundang-undangan

6. E-Court
Adalah layanai bagi pengguna terdafl|ar untuk mendaftarkan perkara secara online. 
Mendapatkan taks ran panjar biaya perkara secara online. Penibayaran secara ohline. 
Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektron k dan persidangan yang dilaljukan 
secara elektronik.

Rencana Strateqis 2020-2024 4



B e rd a sa rka n  Jenis K e lam in

K e lu a

P ria  : I O ra n g

w a k il K e lua  
W a n ila  : I O ia n g

Panitera 
Pria: 1 Orang

P an ite ra  M u d a  
Pria : 3 O ra n g

P anite ra  
P en g g a n ti 

Pria : <1 O ra n g

Pria : 14 Orang

Wanita : 11 Orang

Total Jumlah 
Pegawai

25 Orang,

'

. "  x  5
T x i '  -

”  ~I ' ----  ‘ ~ ' r. . ■
■ 1
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P O K O K
. DAN \  

F U N E 5 I

Fungsi mengadili (juciol power)
. yakni memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara yang menjadi 
•V kewenangan) Pengadilan

Fungsi nasihat. yakni memberkan pertimbangan dan 

nasihat tentang hukum kepada isntansi pemerintah 
di da or ah hukumnya opabita diminta ^

Fungsi Pembinaan. yakni memberikan 

pengarahan diwilayah hukumnya. 
menyangkut teknis yuscisial. 

administers'! peradilan. odm'mistrasi ;| 
umum. perlengkapan. keuangan. 

kepegawaian dan pembangunan
Fungsi administrasi. yakni menlenggorakan adm nsitasi 
umum. keuangan don kepegawaian serta lainnya f  • 

unfuk mendikung pelaksanoan tugas pokok teknis I 

t>eradilan dan administrasi perodian ^Fungsi pongawasan yakni mcngadkan

pengawasan pelaksanoan tugas dan ^

tmgkah laku hakim, pcjobat structural dan \  i . .
pegawai ferhadap pelaksanoan adminsitrasi

perkara dan administrasi umum oleh hakim pengawas bidang

Rencana Strategis 2020-2024

Tugas Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri bertugas dan 
berwenang mengadili perkara 
ditingkat pertama

I
 Pengadilan d o p a t memDerikan ke le ro n g o n l 

perlim bangan, dan  nasihat ten tang hukum [  

kepada  instnasi pem erintah d i darahnyo. 
apab ila  diminta

Pengadilan d a p a t dlserahi tugas dan 
kew encngan lain o leh  a la u  berdasarkan 

undang-undang



Sesuai dengan Undang-Undang RI Noinor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang RI-Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, secara organisasi dan administratif— 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II memiliki 
struktur organisasi sebagai berikut:

1.1. POTENSI MASALA1I

Rencana Strateqis 2020-2024

Pembahasan potensi dan permasalahan di 
Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II 
dikelompokkan . menjadi analisis faktor 
internal dan ekstemal

1.2.1. Analisis Faktor Internal (Strenghts) 
Kckuatan

adalah situasi dan kemampuan internal 
yang bersifat positif yang 
memungkinkan organisasi memenuhi 
keuntungan strategis dalam necapai 
visi dan misi.

Kekurangan Pengadilan Negeri Muara 

Bulian kelas II mencakup hal-hal 
sebagai berikut:

A. KEKUATAN

B. KELEMAHAN

Kelemahan adalah situasi dan faktor- 
fator dari dalam organsiasi yang 
bersifat negative yang menghambat 
organssasi mencapai visi dan misi

1. Kurangnya jumlah dan 
komptensi SDM Kepaniteraan 
dan Kesekretariatan

2. Belum optimalnya pelaksanaann 
SOP

1.2.2.Analisis Faktor Eksternal

1 .Adanya kelembagaan dan 
kewenangan yangjelas

2. Adanya dasar hukum yang jelas
3. Adanya reformasi birokrasi tata

kelola pera[dilan _]_____
4. Dukungan Sumber Daya Manusia~]

I
___________

Peluang dan tantangan terdapat pada 
ekstemal organsiasi Pengadilan Negeri 
Muara Bulian Kelas II-sebagai berikut-4

A. Peluang (Opportuties)
Peluang adalah situasi dan faktor-
faktor luar organisasi yang bersifat 
positif yang membpitu organsiasi 
menCapai-visi-danmisi----- ----------

1. Adanya cetak bim Mahkamah 
Agung RI untuk menetapkan 
arah 25 tahun kedepan ;



2. Adanya SK 1-144/KMA/2011 Pencapaian misi disa(lari akan sangat
tentang Pelayanan 
pengadilan;

Infomasi tergantung pada keberadaan 
faktor kunci keberhasilan. Faktor

'aktor-
faktor

J----------- i-----------

sebagai motivasi dalam 
peningkatan kinerja;

--4.-Adany«F------ dorongan — dari

lingkungan eksterna 
yang 1 menguntu 

-merugikan Pengadi

/ dan 
ngkan 
an—h

internal baik 
maupun 

egeri—Muara
Mahkamah Agirng dan Badilum 
ur.tuk mengemnangan inovasi 
pelayanan publilrj

An; lisis tersebut dilakukan dchgan

t~  l antaiigan ( l  hears)
Adalah faktor luar organisasi yang 
bersifat negatif yang dapat 
mengakibatkan organsasi gagal 
dalam nencapai visi dan misi
1. Masih ada pencari keadilan yang 

selalu berusaha untuk 
mempengaruhi independensi

i hak im ; ___________ ’

2. Banyak informasi di dunia maya 
yang dapat mempengaruhi 
independensi hakim ;

3. Wilayah yuridiksi luas dan sulit 

terjangkau;

menggunakan eknika analisisi SWOT. 
Berdasarkan hasil analisis SWOT dan 
pertimbangan nilai urgensi, nilai-
dukungan dan nilai keterkaitan. Posisi 

Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II 
berada pada kuadrat 1 atau posisi SO 
(Strenghth -  Oppurtunity) yang berarti 
bahwa kekuatan /potensi Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II lebih besar 
di banding dengan ancaman. Oleh karena 
itu Pengadilan Ngeeri Muara Bulian 
kelas II harus menerapkan strategi 
mengoptimalkan kekuatan untuk meraih 
peluang sebaik-baiknya.

Rencana Strateais 2020-2024



PENGADILAN NEGERI 
MUARA BULIAN

Terwujudnya Pengadilan Negeri 
Muara Bullan Yang Agung

2.1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II

Dalam 1 rangka 
memberikan arah dan 

sasaran yang jelas sebagai 
pedoman dan tolok ukur 
kinerja dalam pelaksanaan 
pembangunan aparatur 
negara yang diselaraskan 
dengan arah kebijakan dan 
program pembangunan 
nasional Pengadilan 
Negeri Muara Bulian 
Kelas II menetapkan 
Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Muara 

Bulian Kelas II tahun 
2020- 2024 sebagai dasar 

acuan penyusunan
kebijakan, program dan 
kegiatan serta sebagai
pedoman------------------dan-
pengendalian kinerja 

dalam pelaksanaan
program dan kegiatan 
Pengadilan Negeri Muara 
Bulian Kelas II dalam 
pencapaian visi dan misi

serta tujuan organisasi 

pada 2020-2024..
Untuk menyatukan 
persepsi dan focus arah 
tindakan dimaksud, maka 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi dilandasi suatu visi 
dan misi yang ingin 
divvujudkan sebagai dasar 
acuan dalam menjalankan 
tugas dan fungsi dalam 
mencapai sasaran atau 
target yang ditetapkan

Visi Pengadilan Muara Bulian Kelas II mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yaitu

Rencana Strateqis 2020-2024



Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi Pengadilan 
Kelas II yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi, meU 1 
pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Negeri Muara Bulian 
ui pelaksanaan tugas

P E N G A D IL A N  N E G E R I 
M U A R A  B U L IA N

1

MISI
M en jag a  Kemandirian 
Pengad ilan  Negeri M uara 
Bulian

2

3

Member! Pe layanan  Hukum 
y ang  Berkeadllan K epada 
Pencari Keadilan

M eningkatkan  Kualftas 
K epem im pinan  Pengad ilan  
Negeri M uara  Bulian

r4 M e n in g k a tk a n  Kredibilitas 
d a n  T ra n s p a re n t  P en g a d i la n  
N egeri  M u a ra  Bulian

„  _ . .  '' _____
Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terw ujudnya Pengadilan 
Negeri M uara Bulian Kelas II* adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap sistem Peradilan dan Proses 
Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui PelayananJ Terpadu Satu 
Pintu, Zona Integritas WBK. dan ^VBBM serta j manajemen peykara berbasis j 
Teknologi;

hjtewujudkan Peh yanan Prima be gi masyarakat Pe tcari Keadjlan menyadari ha|in i
orientasi pe^rbaikan yang c ilakukan Pengad 1 ah Negeri 'Muara~E ulian Kelas II 
mempertim^angkan kepent ngan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan 
adalah harps bagi setiap pegawai untuk meningkatkan pelayain publik dan
memberikan jaminan proses peradilan yang a d il;

Rencana Strategis 2020-2024 10
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2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

h '  t  ‘ . V  ‘ 1  I
Tujuan strategis atialah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 
waktu tertentu secara bertahap. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu 
kepada peVnyataan yisi dan misi serta didasarkan pada isu-isu daii analisis 
strategis. Tujuan strategis tidak hams dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan

■ kotetapi hams dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai.

• Meningkatkan akses masyarakat dengan berupaya memfasilitaskan 
masyarakat miskin dengan meningkatkan akses peradilan melalui Program 
Peningkatan Manajemen Peradilan dengan kegiatan berupa Pelayanan 
Hukum (POSBAKUM)

• Meningkatkan kualitas kepemimpinan dengan mengikutsertakan dalam 
kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi teknis 
yusdisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial)

Tujuan Startegis akan mengarahkan pemmusan sasaran, kebijakan, program 
dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.

4 (empat) Tujuan Strategis

1. Meningkatkan tertib administrasi perkara ;
2. Meningkatkan sistem pelayanan 

administrasi perkara yang cepat kepada 
masyarakat

3. Meningkatkan pelayanan hukum kepada 
masyarakat secara berkeadilan secara 
berkeadilan

4. Meningkatkan kinerja peradilan yang 
'efektif dan efesien

• 1 -  1 T H-
Rencana Strategis 2020-2024 l l



b. Sasaran Startcgis _____ '_________

Sasaran Stratcgis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun wakt 1  yang 

lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang’pula indicatorsasaran. "

Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian 
sasaran-untuk diwujudkan pada tahun-bersangkutan. Setiap indikator-sasaran 
disertai dengan re icana tingkat capainya (ta -getnya) masingjmasing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis.

4 (  empat) tujuan strategis
1. Tenvujudnya proses Peradilan 

yang pasti, tranparan dan 
akuntabel

2. Peningkatan efektijitas
pengelolaan penyelesaian 
perkara

3. Meningkatnya akses peradilan 
bagi masyarakt miskin dan 
terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan 
terhadan vutusan neneadilan



; 1,1

A R A H  KEBIJAKAN  ̂D A N

STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategis

1______ I r \----------: r

Sesuai dengan arah pembangunan 
bidang link am yang tertuang da lam 
RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas 
serta dalani rangka memijudkan visi 
tenvujudnya Badan~~ Peradilan yang  
agung maka Mahkamah Agung 
menetapkan 8(delapan) sasaran

1. Tenvujudnya proses peradilan yang pasti, trasnparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transpara 
dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Penyempumaan penerapan sistem kamar
b. Pembatasan perkara kasasi
c. Proses berperkara yang sederhana dan murah 

-r-r—d—Penguatan akses peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Mahkamall Agugn
surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SKVIX/2(

3. MeJingkatnya akkes peradilan 
terpinggirkan melalui program

mengeluarakan jangka waktu penahganan sesuai dengan
09

bagi masyarakat miskin dan

-

a. Pembebasap biaya perkara
b. Sidang keliling/Zitting Pljaats
c. Pns Pfilavanan Rnntnnn HiiWnm
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4. Peningkatan efektifitas pcngclolaan pcnyclcsaian perkara

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 
Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 
melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung 
membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdati memenuhi 
spesifikasi.tertentu i

f
lak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah A 
enyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small calim co

5. Meningkatnya pelaksanaan penibinaan bagi aparat tenaga ^ekn

urt. 

s di
lingkuhgan peradilan

7. Meningk&tkan pelaksahaan penelitiaq, pendidikan dan pelat)han 
Sumber Daya Manusia di lingkungah Mahkamah Agung
•  T^ansparasi kinerja secara efektif dan efesieji;
•  Pgnguatan regulasi penerapan sistem infom|asi terintegra$i;
•  Pengcmbangan kompetenii Sumber Daya Manusia b'erbasis T I ;

Sistem Pembinaan yaitu dengan dilakukan Asesmeni untuk pejabat 
setingkat eselon III dalam pengembangan organsasi, serta pelaksanaan 
pelatihan Sumber Daya Manusia profesional bersertifikat untuk jabatan 
setingkat eselon III dan IV
Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM 
berbasis kompetensi (competency Based HR Management) 
Menempatkan ulang mencari pegawai berdasarkan hasil asesement, 
pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara 
berkelanjutan (capacity bidding) menyusun standarisasi sistem 
pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana diklat)
Serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah 
Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang 
terkomputerisasi

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 
secara optimal untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan 
pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai 
berikut:

•  Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan ;
•  Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan ;
•  Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

masyarakat;
•  Refefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yu idisial sebagai 

mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

7
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8. Meningkatnya transparasi pcngclolaan SDM, Keuangan dan Aset
•j Penataan pola rekruitmen SDM Peradilan ;

Penataan pola mutasi dan promosi SDM Peradilan ;

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI tersebut diatas serta dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan 
Negen Muara Biilian kelas II menetapkan lMilcatof kineija'utaina sebagai benkut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan pcnyelesaian perkara

-------- 3-.—Meningkatnya akses-peradilan bagi nlasyarakt-misk-in-dan terpinggirkan-melalui
program
a. Pembebasdan biaya perkara untuk
b. Sidan gkeliling/Ziting plaat;

masyarakt miskin;
..

!c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum ;
4. ^Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;
5. Meningkatnyua pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis d lingkungan 

peradilan;
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
7. Meningkatnya pelaksanana penelitian, pendidikan dan pelatihan SDM di lingkungan 

Mahkamah Agung;
Meningkatnya tranparasi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;8.

.2 Kerangka regulasi

Seiring dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional tersebut diatas dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan 
nasional harusnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya regulasi peraturan 
perundang-undangan yang berkualitas. _____

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM Periode I tahun 2020- 
2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya 
pembangunan Hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesasaran dan penegakan 
hukum dalam berbagai aspek.

—Tahapan sasaran Pembangunan-Nasional—Jangka Menengah RPJMN tahun-2020-2024 adalah— 
kesadaraii dalam penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap 
serta profesionalisme aparatur negara di pus: t dan daerali makin mampu pejnbangunan nasion: 1.

Dala n melaksanakan program perioritas pemerintah yang* tertuang dalam RPJM iahun 2020-2024 
yang diamanatkan kepada setiap kemcnterian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud agar 
menetapkan kerangka regulasi yang disajikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran 

~kelembagaan. Kerangka regulasi menipakan~perencanaan pembentukan penyelenggaraan negara 
dalam rangka mencapai tujuan bemegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 arigka 14 
Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun'2014 tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka 

-Regulasi-dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 
2020-2024

____ 1_____
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Mengarahkan prose perencanaan pembentukan reguasi sesuai kebutuhan pembangunan 
Meningkatkan kualitas rleguasi dalam rangka mendukung pcncapaian prioritas 
pembangunan’
Meningkatkan efesiensi pengalokasian anggaran untuk keperluami pembentukan regulasi

Pengad lan Negeri Muara Bulian kelas II harus menjalankan program Mahkamah
Pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 dan harus menetapkan kerangka

Agung RI dan

-regulas , penerapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Muara 
barang tentu akan selalu seiring dalam kebijakan lembaga yang dituangkan da 
strategi Mahkamah Agung

Julian Kelas-ll-sudah
am arah kcbjakan dan

I

Kerangka kelembagaan

1 ■ •• -'j— i I y  I r

Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II salah satu unit keja di lingkungan Mahkamah Agung yang 
berdasarkan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua ats Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum

I | ” j - |

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata keija 
Kepaniteraan dan Kesekretaraiatan Peradilan, dinyataan bahwa susunan organisasi Pengadilan 
Negeri Muara Bulian kelas II adalah sebagai berikut:

_______ J___ ------ 7 - - : - - rr:r-
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TARGET KINE
1

K E R A N G K A  P

D A N

4.1.Target Kinerja
I

TA R G E T Untuk mewujudkan visi, ntisi, tujuan dan sasaran 
strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Muara 
Bnlian Kelas I I  memiliki 4 (empat) program 
sebagai IKU yangtelah ditetapkan olch Ketua 
Mahakamah Agugn R I Nomor 
120/KMA/SK/VI/2021

Tabel: IKU 2020-2024
Sasaran Strategis 1 : Tcrwujudnva Prose Peradilan vane pasti trapatan dan akuntbel Target
No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024

— 1. Persentase Sisa perkara perdata yang disclcsaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesiakan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 80% 85% 85% 85% 85%
4. Persentase perkara pidana yang diselesiakan tepat waktu 80% 80% 85% 90% 95%

______________________ _____ 5. Pcrscntase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 60% 60% 60% 60% 60%
6 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 60% 40% 40% 40% 40%
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 60% 80% 80% 80% 80%
8. Persentase perkara pidana anak yang diselesiakan dengan diversi 45% 20% 20% 20% 20%
9 Indeks Responden pencari keadilan 95% 96% 96% 96% 96%

Sasaran Strategis 2 : Penignkalan efeklifitas pengclolaan pcnyelesaian perkara
No
1.

2 .

It

Indikator Kinerja
Pciscntasc salinan putusan perkara perdala yang dikirim kepada para pihak 
tepat waktu
Pcrscntase salinan pulusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak 
tepat waktu
Pcrscntase perkara yang diselesiakan secara mediasi
Persentase berkas perkara yang dimohonokan banding, kasasi, dan PK yang 
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yan menarik perhatian masyarakt yang

lah pi

2020
100%

100%

5%
100%

0%

2021
100%

100%

6%
100%

0%

2022
100%

100%

6%
100%

0%

2023
100%

100%

6%
100%

0%

2024
100%

100%

6%
100%

0%

_________________ !_________________ ___________________ ___________
Sasaran Strategis 3 : Akses Peradilan bagi masvarakat miskin dan terpinggirkan '

No IndikatorlKineria 2020 2021 2022 2023 20241

:
- j____

Pcrscntase perkara prosdeo yang diselesaikan
Persentase perara yang diseelesaakan di luar gedung pengadilan

0%
0%

AIY\0£.

0% 
0% 

, 1AAO/

0%
0%

100%

0% 
0% 

i n/\o/

0%|
0%l

Banti an Hukum (POSBAKUM)
'iW/O 'fVU/O

1

iUUTb

. . ■ i Sasaran Strategis 4 : Mcningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
1. Persentase putusan perkara perdata vang ditindak lanjuti (di ekseskusi) 0% 0% 1% 1% 1%
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< mewujudkari visi, misi dan sasaran stra egis Pengadilan negcri Muara Bulian Kelas II 
liki 3 (tiga) Program yang akan dilaksanakan, y a i t u : _______________ _____________

s a r a r
a m aa r a t u r  M a n

A g u n g

R p . 1 3 4 .5 0 0 .0 0 0

Pengadi lan  Neg'eri M uara Bulian

Program Dukungcin 
Manojemen dan 

aksanacn Tugas Teknis 
m y a  M o h k a m a h  Aguric  

R p . 4 .1 2 2 .2 8 3 .0 0 0

P r o g r a m  P e n in g k a t a n  
M a n o j e m e n  

P e r a d i la n  U m u m

R p . 1 1 7 .9 6 6 .0 0 0  /

Rencana Strategis 2020-2024

4.2.Kerangka pendanaan



------L

---------  - 1

_______ ________ 1,1 " .

1

BAB V 

PENUTUP

Reviu Rencana stratcgis Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II tahun 2020 -  2024 
diarahkan untuk m erespon1 berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tunlutan 

_pembahan.lingkungamstrategis,_baik yang bersifat internal inaupunyangbersifat ekstemal. 
Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, 
pelu ing tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama 

___kurun w aktujim a tahun, serta output yang ingin dihasilkan.dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II harus terus 
disempumakaii 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. _____  ' 1 _______

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Muara 
Bulian Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, 
tujuan dan sasaran program selama lima tahun 2020 -2024, sehingga visi dan misi 
Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II dapat terwujud dengan baik.

i

_______i

T
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