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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

A.1 Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Serui dalam melaksanakan

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang

bersifat administrastif, keuangan dan organisasi mengacu pada surat Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung R.I Nomor  : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja

Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Lembaga Mahkamah Agung R.I sebagai salah satu institusi

Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Surat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dan instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta

kewenangan yang dipercayakan kepada publik.

Kondisi umum Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya dipotret berdasarkan

kerangka (framework) “Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuan area/ bidang. Ketujuh

area tersebut adalah (1) area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan

Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan,

(5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan Pelayanan

Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap fenomena

perubahan, menganalisis dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi

perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan

akan menghadapi masalah, bahkan tidak akan bisa bertahan lama.

Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri

Serui.
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Banyak permasalahan timbul akibat adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh

Pengadilan Negeri Serui. Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan

kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset,

kepuasan jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap Badan Peradilan.

A.2 Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Serui

Pengadilan Negeri  Serui merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi

Jayapura merupakan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voor post) yang

berkedudukan di Jl. Tanjung Ria No. 98 Base G jayapura.

Pengadilan Negeri serui merupakan institusi Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung

R.I. sebagai pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk penyelenggarakan

Peradilan guna penegakan Hukum dan keadilan yang bertugas dan berwewenang menerima,

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dengan  wilayah

hukum meliputi :  Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya khususnya Pengadilan

Negeri Serui mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah

terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi

2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain

3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan

dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan

4. Memiliki pedoman perilaku hakim

5. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada

publik

6. Memiliki hubungan baik dengan lembaga lain.



6

Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Serui 2015-2019

B. Kelemahan

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria

pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok baik

dari internal maupun eksternal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi

fokus perbaikan.

1. Manajemen dan Kepemimpinan

a. Visi yang sekarang tidak operasional dan masih belum  memberikan motivasi

b. Kepemimpinan berbentuk  kolektif

c. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan

d. Organisasi kurang efisien

e. Banyaknya unit kerja/unit organisasi yang tumpang tindih di setiap level.

f. Struktur organisasi pengadilan belum jelas, terutama jika dikaitkan dengan garis

komando

g. Belum  ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab kesekretariatan

2. Kebijakan Pengadilan

a. Kebijakan yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada aparatur pengadilan.

b. Belum terbentuk  kesatuan hukum

c. Belum mempunyai kewenangan mengatur sendiri urusan kepegawaian dan

manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Sumber Daya

a. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja

yang memadai.

b. Banyaknya pegawai yang bekerja tidak di satu bidang sesuai dengan tupoksi kerja

mereka diakibatkan oleh kurangnya pegawai.

c. Pengelolaan anggaran masih belum transparan.

d. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai

e. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat.

f. Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.

g. Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas system modern.
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h. Masih berlangsung praktik rekruitmen didasarkan kepada favoritism dan KKN.

i. Masih kurang tenaga IT yang dianggap cakap dan mampu.

j. Pengelolaan dan pengendalian aset belum optimal.

k. Masih kurang pelatihan -pelatihan sumber daya manusia peradilan demi

tercapainya Misi Pengadilan.

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

a. Masih terdapatnya ketidaksepahaman tentang suatu posisi hukum tertentu dalam

putusan.

b. Alur perkara yang belum sempurna menghambat percepatan penyelesaian perkara.

c. Komposisi hakim belum sesuai dengan jumlah kategori perkara yang masuk.

d. Masih banyak tunggakan perkara masa lalu yang harus diselesaikan terutama

perkara perdata dan pidana.

e. Proses pengelolaan perkara belum sepenuhnya menndukung prosedur hukum

acara.

f. Manajemen perkara belum sepenuhnya dibangun berbasis IT.

g. Adanya tumpukan limpahan perkara pada akhir tahun yang dilimpahkan oleh

Kejaksaan Negeri.

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan

Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat.

6. Keterjangkauan Pengadilan

a. Pengadilan belum sepenuhnya menyediakan infrastruktur yang memudahkan

masyarakat untuk berperkara

b. Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.

c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal

d. Pengadilan Negeri Serui belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh

masyarkat dengan baik.
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7. Kepercayaan Publik

 Fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal

 Pengawasan belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis

 Penegakan disiplin/kode etik belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

 Pengaturan fungsi pengawasan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

C. Peluang yang dimiliki

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi

kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi

kelompok baik dari internal maupun eksternal. Berikut adalah peluang-peluang yang

dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan – Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi

yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Negeri Serui memiliki

pemahaman yang sama mengani visi & misi yang tertuang dalam buku cetak biru

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Negeri Serui dapat lebih

efektif dalam mencapai tujuannya.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Negeri Serui yang sudah

terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Negeri Serui memiliki pemahaman dan

informasi yang sama.

b. Penerapan sistem Meja terhadap perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri

Serui perlu dilaksanakan, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

Pengadilan Negeri Serui sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi kerja masing-masing.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan)

a. Remunerasi yang telah meningkat.

b. Peningkatan peserta diklat.

c. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat

menciptakan efektifitas kinerja.
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d. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal penempatan dalam suatu jabatan

perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar

kinerja menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.

4. Area Proses Peradilan

a. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Serui dan seluruh jajaran aparatur peradilan

untuk berubah.

b. Meningkatnya dukungan anggaran.

c. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.

d. Kontribusi publik dan masyarakat.

e. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlu lebih ditingkatkan, agar

efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan

publik.

b. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar

para pihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Negeri

Serui dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga.

c. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahaan akses

bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur

(transparan).

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.

b. Tersedianya Posbakum.

c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak

ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi

masyarakat.

d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses

bagi masyarakat.
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7. Area Kepercayaan Masyarakat

a. Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.

b. Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.

c. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar

pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.

d. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu

ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah

mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

D. Tantangan yang dihadapi

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi

kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi

kelompok baik dari internal maupun eksternal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

a. Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini mengingat

visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari lembaga peradilan dalam

menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Mahkamah

Agung R.I mampu disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini

dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah

untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan

keadaan yang ada atau dihadapi.

b. Kurangnya sosialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misi merupakan landasan

dasar bagi Pengadilan mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu

pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada perlu dimiliki

oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi ini dirasa perlu

dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang berlaku ke seluruh bagian

lembaga peradilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di

dalamnya menjadi seragam dan standar. Berdasarkan data yang didapat di
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lapangan, menunjukkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung

R.I saat ini kurang tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan

pemahaman antar aparat peradilan. Faktor lain yang menyebabkan kurang

tersosialisasikannya visi dan misi ini juga disebabkan karena adanya

keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI (Teknologi

Informasi).

c. Pimpinan yang dilihat sebagai bagian dari masalah. Seorang pemimpin

diharapkan dapat mampu menjadi motor penggerak dan pengambil keputusan

bagi bawahannya.

Adanya pendapat bahwa pimpinan yang dianggap sebagai bagian dari masalah

yang ada merupakan salah satu dampak dari kurang tersosialisasinya kebijakan,

visi dan misi. Selain itu, masalah penempatan seorang pemimpin harus dapat

didasarkan pada kemampuan/kompetensi yang dimiliki individu untuk menjadi

seorang pemimpin yang akuntabel. Hal ini tentunya terkait juga dengan masalah

pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

a. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat

perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu

menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Pada saat ini dalam

perencanaan kebijakan, Pengadilan Negeri Serui melakukan modifikasi/adaptasi

dari perencanaan dan kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena

kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat

diimplementasikankan langsung di lapangan.

b. Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di

lapangan seringkali mengalami inkosistensi, hal ini tentu membingungkan para

aparat peradilan yang ada. Selain adanya inkonsistensi kebijakan masih banyak

juga ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah

ditetapkan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar
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lembaga yang mampu mengintervensi implementasi dari kebijakan tersebut. Hal

ini tentu saja mempengaruhi independensi dari lembaga peradilan itu sendiri.

c. Kurangnya sosialisasi kebijakan. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-

kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan

banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat

terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan), yang menjadi fokus

perhatian pada area ini adalah:

a. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat

pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau

kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan

yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman.

Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumber daya yang

mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta

tantangan-tantangan yang dihadapi.

b. Sistem rekrutmen yang kurang efektif. Sistem rekrutmen yang dimaksud adalah

suatu sistem yang mampu menyaring untuk mendapatkan calon-calon hakim

dan staf pengadilan yang berkualitas. Hal ini dibutuhkan agar lembaga peradilan

memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya.

c. Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi

dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan.

Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimialisir

terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan

tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.

d. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan.

Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari

terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan

tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
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e. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir

dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam

mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan

kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama

bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.

f. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan

kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan

kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja

dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya

yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di

dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu

meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.

g. Kurangnya jumlah hakim. Pada saat ini jumlah hakim yang ada di dalam lembaga

peradilan tidak sesuai dengan jumlah perkara yang perlu ditangani. Dengan

adanya peningkatan jumlah Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja

pengadilan dan meminimalisir terjadinya  tumpukan perkara.

h. Belum adanya sistem reward & punishment. Sistem reward dan punishment

bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga

mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi

dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.

i. Belum adanya badan pengawas yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat

peradilan. Badan pengawas  ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja

dari para aparat peradilan. Selain itu dengan adanya badan pengawas

diharapkan penerapan remunerasi, reward dan punishment, pembinaan karir

dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

j. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang

dimiliki oleh Pengadilan Negeri Serui tidak dapat mendukung setiap kegiatan,

sarana dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan

Pengadilan Negeri Serui tidak diberikan kemandirian anggaran. Oleh karena itu
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diharapkan agar Pengadilan Negeri Serui diberikan keleluasaan dalam membuat

suatu rancangan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pengadilan

Negeri Serui. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Serui

melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana

yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya

keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan

4. Area Proses Internal Peradilan

a. Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses

berpekara.

Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara

secara efektif dan efisien.

b. Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu

pelaksanaan dan penyelesaian proses berpekara. Aturan yang tegas mengenai

waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan ditujukan untuk

memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai waktu/lamanya suatu

proses persidangan itu akan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat

banyaknya keluhan dari para pihak mengenai ketidakjelasan proses persidangan

mereka dan pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat

terhadap kinerja lembaga peradilan itu sendiri.

c. Kurangnya koordinasi dengan para pihak. Pentingnya peningkatan koordinasi

dengan para pihak bertujuan  untuk dapat meningkatkan efektifitas dan

efesiensi suatu proses dan putusan persidangan.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan

saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung

aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang

dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan.

Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat
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diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran

dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

b. Kurangnya  sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh

masyarkat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu

memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat

mengenai apa saja yang terjadi di dalam lembaga pengadilan.

c. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga

peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan

dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan

yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam

membenahi diri.

d. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan

Negeri Serui pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan,

dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada

masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan

Negeri Serui belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga

karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari

lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai

dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu

meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

a. Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan

mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa

bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih

terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat

memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi

yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya
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diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari

masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.

b. Tidak tersedianya pengacara/advokat bagi para pihak yang tidak mampu. Pada

saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh

pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara.

c. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga

negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan

pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai

dengan haknya.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum

yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada

masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak

mengenal hukum. Andaipun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun

persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini

masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum

memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku,

proses hukum, putusan dan lainnya

b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan

memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses

peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat

dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap suatu lembaga peradilan.

c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para stakeholder masih

merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama

proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut,

karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu
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diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan

kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari

intervensi pihak manapun.
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BAB  II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI dan MISIRumusan visi Pengadilan Negeri Serui tahun 2015-2019 yaitu:““TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN

PENGADILAN NEGERI SERUI”Yang selaras dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010– 2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009.Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Serui menetapkan misi yaitusesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi. Misi Pengadilan Negeri Seruiadalah :
1. Menjaga Kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi.

2.2.  Tujuan dan Sasaran.Ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari PengadilanNegeri Serui agar bisa menjadi “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dapatdikatakan mencapai tujuannya apabila:1. Pencari keadilan merasa bahwa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan.3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Serui memenuhi angka 1 dan 2diatas.
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Sasaran.Ada 5 (lima) sasaran strategis yang menjadi prioritas Renstra 2015 ‐ 2019,sasaran strategis yang dimaksud adalah:1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.2. Peningkatan Evektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan;6. Meningkatnya Kualitas SDM.Untuk melihat keterkaitan antara sarana strategis dengan misi dan aspek dalamPengadilan Negeri Serui yang ideal yang akan digunakan sebagai parameter pengukurankeberhasilan, maka matriks dibawah ini akan menjelaskan.
2.3. Program dan Kegiatan.Lima sasaran strategis  tersebut merupakan penjabaran dari sasaran yangingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Serui untuk mewujudkan visi dan misi sertasasaran strategis maka di Pengadilan Negeri Serui sebagai Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan, programtersebut adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;Salah satu isu yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan adalahproses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Pengadilan Negeri Seruisebagai salah satu pelaksana kekuasaan pengadilan tingkat pertama di bawahMahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi percepatanpenyelesaian perkara, mengingat jumlah perkara yang masuk di Pengadilan NegeriSerui tidak banyak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Serui perlu untuk membuatprogram peningkatan penyelesaian perkara dengan mengacu kepada :a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan .b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.c.    Persentase penurunan sisa perkara.
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Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Serui 2015-2019d.   Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.e.   Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.f.    Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.Penyelesaian perkara merupakan tujuan pokok dan fungsi suatu lembagaPeradilan. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri Serui yang melaksanakantugas pokok peradilan umum. Pengadilan Negeri Serui mengupayakan penyelesaianperkara dengan efektif kepada masyarakat pencari keadilan.. Adapun indikator untukmencapai hal tersebut adalah:a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.b. Persentase perkara yang diselesaikan melaluai Mediasi.c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkapdan tepat waktu.d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskrimintatif.Artinya setiap manusia baik mampu maupun kurang mampu secara sosial ekonomiberhak memperoleh bantuan hukum didepan pengadilan. Untuk itu diharapkan agarsifat pembelaan secara cuma‐cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihatdari aspek martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentukpenghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata‐mata untukmeringankan beban (hukum) masyarakat kurang mampu.Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri Serui yang menyelesaikan tugaspokok peradilan umum yakni menerima, memeriksa dan mengadili sertamenyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perdata.Pengadilan Negeri Serui merupakan ujung tombak dalam memberikanpelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan khususnyaterhadap masyarakat tidak mampu yang berperkara secara cuma‐ cuma. Adapun
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Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Serui 2015-2019indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian pelayananterhadap masyarakat tidak mampu (miskin) tersebut yakni dapat dilihat dariprosentase penyediaan dana bantuan hukum tepat sasaran. Adapun indikatoruntuk mencapai hal tersebut adalah:a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.Tindak lanjut Putusan Pengadilan merupakan salah satu cara untukmenunbuhkan kepercayaan Masyarakat terhadap suatu lembaga pengadilan.Pengadilan Negeri Serui merupaya melaksanakan putusan hakim dengan sebaikbaiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal gunamenumbuhkan kepercayaan terhadap Pengadilan Negeri serui dalam menegakkansupremasi hukum dan keadilan.Adapun indikator kinerja utama dalam M eningkatkan Kepatuhan terhadapPutusan Pengadilan dapat diukur dengan pencapai sebagai berikut:a . P e r s e n t a s e  P u t u s a n  P e r k a r a  P e r d a t a  y a n g  d i t i n d a k l a n j u t i( D i e k s e k u s i )
5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan.Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukanagar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.Melalui fungsi pengawasan ini, diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalampelaksanaaan tugas dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak hanyadapat dilihat secara sempit yakni pengawasan individu aparatur pengadilan dalammelaksanakan tugasnya, akan tetapi pengawasan dilakukan meliputi pengawasanterhadap kesiapan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok danfungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, fungsipengawasan harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas,



22

Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Serui 2015-2019kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik,dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkanprioritas didalam RPJM dalam hal ini menegakan hukum dan HAM serta peningkatanprofesionalisme aparat hukum.Untuk mencapai peningkatan kualitas pengawasan dapat dicapai denganpengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut:a. Jumlah Pengawasan Biaya Perkara;b. Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA;c. Jumlah Pengawasan Administrasi Umum.
6.    Meningkatnya Kualitas SDMPeningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pengadilan Negeri Seruisangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimalguna menumbuhkan kepercayaan kepada aparatur Pengadilan Negeri  dalammenegakkan supremasi hukum dan keadilan.Adapun indikator kinerja utama dalam peningkatan kualitas SumberDaya Manusia (SDM) dapat diukur dengan pencapai sebagai berikut:a .   J u m l a h  S D M  y a n g  m e n g i k u t i  d i k l a t  a d m i n i s t r a s i  u m u m ;b .   J u m l a h  S D M  y a n g  m e n g i k u t i  d i k l a t  t e k n i s .
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BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

3.1.  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAMahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaranpembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategilembaga. Mahkamah Agung menetapkan tujuh sasaran strategis yang terdiri dari:1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalahpenguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan4. Menyelesaikan tunggakan perkara5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan6. Kemandirian anggaran
3.2   ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SERUI

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan, Pengadilan

Negeri Serui Menetapkan Arah  Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1.  Peningkatan Kinerja.

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat

memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempegaruhi tinggi rendahnya angka

penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan

akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya

aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan startegi peningkatan

kinerja:

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai

dengan kompetensi.

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya

proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
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 Menguasasi Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 Memiliki Standar pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan mengatur dengan

jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

 Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

 Meningkatkan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik.

3.3.  KERANGKA REGULASI.Agar  Pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan fungsiantara lain:1.  Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas InstansiPemerintah2.     Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Republik Indonesia;3.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja DiLingkungan Instansi Pemerintah;4.  Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembagunan Nasional/Kepala BappenasNomor 5 tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana StrategisKementrian/Lembaga (renstra K/l) 2015-2019;5.    Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2015-2019;6.  Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah terakhir dengan undang undang nomor 3 tahun 2009 tentangperubahan kedua UU nomor 14 Tahun 1985;
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Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Serui 2015-20197.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;8.  Surat keputusan Mahkamah Agung Nomor:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama MahkamahAgung RI.
3.4.  KERANGKA KELEMBAGAAN

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Serui didasarkan pada Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2015, tentang Bagan Struktur

Organisasi Peradilan Umum. Berikut ini struktur organisasi Pengadilan Negeri Serui:

Keterangan :

: Garis tanggung jawab

- - - - - : Garis koordinasi

SEKRETARIS
SURIANTO, SE.,SH.

PANITERA
YAN L.RUMAROPEN,SH.

HAKIM-HAKIM :
1.IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.H.
2.ADRIANUS R. FEBRIANTOMO, S. H.

TENAGA FUNGSIONAL :
1. PANITERA PENGGANTI :

- DIANA E. CHRISTINA, S. H.
- GORAT DIMENSI, S. H.
- HELFIEN SOMALAY, S. H.

2. JURUSITA :
- ANTON

3.     PRANATA KOMPUTER :
-

KASUBAG
KEPEGAWAIAN

ORGANiSASI DAN
TATA LAKSANA

RENNY LEO, S.Si.SH.

KASUBAG
UMUM DAN
KEUANGAN

MELIANA B.LAYUK,SH.

PANITERA
MUDA PIDANA

PHILIPUS MAY

PANITERA
MUDA HUKUM

JAUHARI SERI

PANITERA MUDA
PERDATA

RUSTAM H. HASAN

KETUA
YANCE PATIRAN, S. H., M.H.

WAKIL KETUA
LINN CAROL HAMADI, S.H.

KASUBAG
PERENCANAAN,

TI DAN
PELAPORAN

A. PALINGGI, S.E.

TENAGA FUNGSIONAL :
1. ARSIPARIS :

-
2.   PUSTAKAWAN :

-
3.  PRANATA KOMPUTER :

-
4.  BENDAHARA :

- SRI HAJERA, S.H.
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Pada Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Serui, untuk Jabatan Fungsional Arsiparis,

Pustakawan dan Pranata Komputer kosong ,

Pengadilan Negeri Serui merupakan instirusi Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung

RI sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggarakan

peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Agar dapat melaksanakan fungsinya secara

maksimal, maka disusunlah tugas dan fungsi bagi setiap Pejabat maupun para staf yang ada

pada Pengadilan Negeri Serui.

Adapun alur tusi aparat Pengadilan Negeri Serui disusun berdasarkan struktur organisasi

adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri dan Peradilan Perikanan (Eselon III)

 Mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat

lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk

diselesaikan.

 Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim,

Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktur dan Fungsional  serta perangkat admnistrasi

Peradilan di daerah hukumnya.

 Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan

saksama.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Eselon III)
Mewakili Ketua Pengadilan Negeri  dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas

dan fungsi peradilan serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Perikanan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan

kehakiman, tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

4. Panitera Pengadilan Negeri (Eselon IV a)

 Sebagai Panitera bertugas menyelenggarakan Administrasi perkara mengatur

tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh

pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Serui.

 Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannnya

persidangan.



27

Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Serui 2015-2019

 Panitera membuat daftar perkara Pidana dan Perdata yang diterima di

Kepaniteraan.

 Panitera membuat salinan Putusan menurut ketentuan undang-undang yang

berlaku.

 Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen

akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,

barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

 Dalam perkara Perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

5.    Sekretaris Pengadilan Negeri (Eselon IVa)

 Sebagai Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur

tugas Wakil Sekretaris, para Kepala urusan, serta seluruh pelaksanan dibagian

kesekretariatan pengadilan Negeri Serui.

 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengguna

anggaran.

 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan

pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)

6. Panitera Muda Perdata (Eselon IVb)

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih  berjalan dan urusan lainnya yang

berhubungan dengan masalah perkara perdata.

 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan

perdata.

 Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

 Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan

kembali.

 Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana (Eselon IVb)

 Membantu Hakim dengan mengikuti  dan mencatat jalannya persidangan.

 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang

menyangkut perkara Pidana.

 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
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 Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau  kuasanya dan

lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

 Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan

kembali.

 Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum (Eselon IVb)

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

 Mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyiapkan statestik perkara,

menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara dan tugas lainnya

yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

9.    Kasubag Umum dan Keuangan (Eselon IVb)

 Mencatat dan mendistribusi surat-surat masuk dan surat-surat keluar.

 Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional

kantor.

 Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik Negara.

 Menyelenggarkan adminstrasi persediaan dan barang milik Negara serta membuat

laporan Barang milik Negara serta membuat laporan Barang Milik Negara semester

dan tahunan

 Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai

dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan.

 Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik

dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan operasional kantor.

 Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.

 Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.

 Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan.

 Menerima dan menguji SPP beserta kelangkapannya untuk kemudian menerima

SPM.

 Membuat laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran,

tahunan).

 Menata dan memeriksa dokumen penerimaan dan belanja Negara
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10.  Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana (Eselon IVb)

 Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.

 Menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan

bezetting.

 Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat,

pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.

 Mengusulkan penerbitan Askes, Karpeg, Karis/Karsu dan TASPEN.

 Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan pelantikan

jabatan.

 Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih

menduduki jabatan.

 Mengusulkan formasi PNS.

11. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Eselon IVb)

 Menyusun rencana kegiatan atau Program Kerja

 Menyusun Rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

 Membuat Revisi Anggaran

 Mengelola Teknologi Informasi pengadilan dan statistik

 Membuat laporan laporan yang menjadi tugas sub bagian perencanaan, TI dan

Pelaporan.

12. Panitera Pengganti

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

 Membuat Berita Acara persidangan

 Membantu Hakim dalam  :

o Membuat penetapan hari sidang.

o Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau

dirubah jenis penahanannya.

o Mengetik putusan.

 Melaporkan kepada Panitera Muda yang bersangkutan berkenaan dengan

penundaan hari sidang, perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda yang bersangkutan bila telah

selesai dimunitasi.

13. Jurusita/Jurusita Pengganti

 Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan, Ketua Majelis, dan Panitera.
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 Melaksanakan pemanggilan.

 Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan

pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan

undang-undang.

 Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti lokasi

batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.

 Membuat Berita Acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan

sebidang tanah.
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BAB 1V.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka Mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Stategi di atas maka Pengadilan Negeri Serui

menetapkan target dan kerangka pendanaan untuk lima tahun Seperti yang termuat dalam

Matriks Renstra di bawah ini:
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BAB IV

P E N U T U P

Rencana strategis Pengadilan Negeri Serui tahun 2015 - 2019 disusun dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 dan Buku Cetak Biru

Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan

sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Serui tahun 2015 - 2019 ini yang akan digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan Negeri Serui.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya

teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan

perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan

datang.

Pengadilan Negeri Serui juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses

pembaharuan tersebut. Untuk itu, Pengadilan Negeri Serui berusaha dalam mewujudkan visi

dan misi serta melanjutkan program reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan

organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru,

penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri Serui akan melakukan percepatan

penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu

langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program di atas dan untuk menjaga

kemandiriannya, maka Pengadilan Negeri Serui di tahun 2015 - 2019 mulai mencanangkan

pengelolaan anggaran yang mandiri. Tentu saja program ini membutuhkan persiapan yang

matang. Mulai dari sosialisasi pentingnya kebutuhan anggaran pengadilan yang mandiri,

maupun persiapan penyediaan sistem dan kompetensi pengelolanya.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Serui pada periode

2015 - 2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Serui untuk periode 2015 - 2019.



REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Instansi : Pengadilan Negri Serui
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Serui yang Agung
Misi :  1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

No
Tujuan Target jangka

menegah (5
Tahun)

Sasaran Target
Stategi

Uraian
Indikator
kinerja

Uraian
Indikator
kinerja

2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan
Indikator
Kegiatan

Target Anggaran
Jumlah Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pencari
Keadilan
Merasa
Kebutuhan
dan
Kepuasanny
a Terpenuhi

Persentase
Perkara yang
diselesaikan
tepat Waktu

80 % Terwujudnya
Proses Peradilan
yang pasti,
Transparan dan
Akuntabel.

a.Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

- Perdata,
- Pidana.

100 %
100%

100 %
100%

100 %
100%

100 %
100%

100 %
100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Perkara
peradilan
Umum yang
di selesaikan
di tingkat
pertama dan
banding
tepat waktu

Perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama
diwilayah
hukum
papua

150 Perkara Rp
75.000.000

Rp.
56.125.000

Rp.
42.750.000

Rp.
93.220.000

Rp.
56.580.000

b.   Persentase  Perkara
- Perdata
- Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

90 %
90 %

90 %
90%

90 %
90 %

90 %
90 %

90 %
90 %

c.    Persentase Penurunan Sisa
Perkara :

- Perdata
- Pidana

40 %
40 %

40 %
40 %

40 %
40 %

40 %
40 %

40 %
40 %

d.    Persentase Perkara yang
tidak Mengajukan
Upaya Hukum:

- Banding
- Kasasi

- PK

90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %

e.   Persentase Perkara Pidana
Anak yang diselesaikan
dengan Diversi

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

f.  Index Responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan Pengadilan

80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

2 Efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase
pengelolaan
penyelesaian
perkara

90 % Peneingkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a.   Persentase Isi Putusan yang
diterima oleh Para Pihak
tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Peningkat
an
Manajem
en
Peradilan
Umum

Perkara
peradilan
Umum yang
di selesaikan
di tingkat
pertama dan
banding
tepat waktu

Perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama
diwilayah
hukum
papua

150 Perkara Rp.
75.000.000

Rp.
56.125.000

Rp.
42.750.000

Rp.
93.220.000

Rp.
56.580.000

b.  Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

c.   Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding,
Kasasi, PK secara Lengkap
dan tepat Waktu.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

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

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



3 Terwujudnya
pelayanan
akses
peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirka
n

Persentase
perkara Prodeo
yang
diselesaiakan

90 % Meningkatnya
akses bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

a.   Persentase Perkara Prodeo

yang diselesaikan

10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Peningkat
an
Manajem
en
Peradilan
Umum

Perkara
Peradilan
Umum yang
Diselesaikan
melalui
pembebasan
Biaya
Perkara

Perkara
perdata yang
diselesaikan
ditingkat
pertama
diwilayah
hukum
papua

8 Perkara Rp.
4.370.000

Rp.
4.370.000

Rp.
1.820.000

Rp.
3.400.000

-

Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum

b.   Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c.   Persentase Pencari Keadilan
Golongan tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Prodeo)

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Layanan Pos
Bantuan
Hukum

Perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama
diwilayah
hukum
papua

1560 Layanan Rp.
36.250.000

Rp.
34.400.000

Rp.
31.200.000

Rp.
31.200.000

Rp
31.200.000

4 Meningkatny
a Kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Persentase
Putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(eksekusi)

90 % Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Peningkat
an
Manajem
en
Peradilan
Umum

- - - - - - Rp.
1.150.000

-

5. Meningkatny
a Kualitas
Pengawasan

Persentase
Pegawai yang
lulus diklat
yudisial dan non
yudisial

100 % Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

a. Jumlah Pengawasan Biaya
Perkara

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Meningka
tnya
Kualitas
Pengawas
an

Dukungan
Manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
mahkamah
agung

Pembinaan
administrasi
dan
pengelolan
keuangan
badan
urusan
Administrasi

5 Tahun Rp. 0 Rp.0 Rp. 0 Rp.0 Rp.0

b..Jumlah Pengawasan Keuangan
DIPA

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c.. Jumlah Pengawasan
Administrasi Umum

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Meningka
tnya
Kualitas
SDM

Pegawai
yang lulus
diklat
yudisial dan
non yudisial

100 % Meningkatnya
Kualitas SDM

a.  Jumlah SDM yang
mengikuti diklat
Administrasi Umum

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Meningka
tnya
Pengelola
an
Administr
asi SDM

Manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
mahkamah
agung

Pembinaan
administrasi
dan
pengelolan
keuangan
badan
urusan
Administrasi

5 Tahun Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0

b. Jumlah SDM yang
mengikuti diklat teknis

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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