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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumenRencana Strategis Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020 – 2024. DokumenRencana Strategis Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020 - 2024 dilakukankarena terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang PenyampaianDokumen SAKIP.Dalam Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ambarawatersebut terdapat perubahan Indikator Kinerja yaitu Persentase Perkara yang tidakmengajukan upaya hukum banding, Persentase Perkara yang tidak mengajukanupaya hukum kasasi, Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali, serta penghapusan indikator kinerja yaitu: Penurunan sisaperkara, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada Rencana Strategis2020 – 2024.Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 ini melibatkanseluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Ambarawa dan sudahdiupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan,maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikandengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dankebijakan Pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Rencana Strategis ini benar-benarbermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu“Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa Yang Profesional dan Mandiri

Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung”Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.
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Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Ambarawa, 02 Februari 2022KETUAPENGADILAN AGAMA AMBARAWA
ISHAK LUBIS, S.Ag.NIP. 19690622.199703.1.001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUMReformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagiperan Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjalankan tugas dan fungsipokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.Pengadilan Agama Ambarawa merupakan lingkungan Peradilan Agamadibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pelaksanakekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Ambarawa bertugas danberwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yangmasuk di tingkat pertama.Untuk mendukung tugas dan wewenangnya Pengadilan AgamaAmbarawa menyusun Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dandiuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengananggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yangkompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta memperhitungkanperkembangan Pengadilan Agama Ambarawa, baik lingkungan internal maupunexternal sebagai variable strategis.Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjalankan tugas dan fungsinyauntuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RepublikIndonesia sebagai lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman diIndonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi danmisi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Agama Ambarawamelakukan inovasi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang ada antara lain:aplikasi E-Salinan, E-Legalisir dan Duplikat, dimana aplikasi ini akan segeradilauncing untuk memudahkan para pihak dalam mendapatkan jasa layanan.
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Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Agama Ambarawa untukmerealisasikan penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupunrencana strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.Dengan inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan PengadilanAgama Ambarawa dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan,walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapaindikator penetapan kinerja tidak dapat dicapai dengan baik.Hal ini disebabkan karena faktor eksternal Pengadilan Agama Ambarawaseperti para pihak berperkara, faktor lingkungan kabupaten Semarang dalam halini kota Ambarawa, budaya masyarakat kota Ambarawa serta perkembanganteknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh PengadilanAgama Ambarawa, maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir,sehingga capaian realisasi dari penetapan tidak terlalu signifikan jarakketidakberhasilannya.Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan prestasi yang pernah ditorehPengadilan Agama Ambarawa baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal,misalnya keberhasilan Pengadilan Agama Ambarawa meraih SertifikasiAkreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dengan predikat A Excelent padatahun 2018, dan yang terakhir ini Pengadilan Agama Ambarawa memperolehpenghargaan KPPN Award Satker Terbaik ke II kategori Anggaran 5 s.d. 10 Milyardan Pagu Belanja Barang diatas 50 Juta.
1. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWAPengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang beradadi wilayah kabupaten Semarang.untuk mengetahui sejarah berdirinyapengadilan Agama Ambarawa akan lebih baik apabila terlebih dahulu kitamenyimak sejarah keberadaan Kabupaten Semarang.
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Sejak hampir 5 abad yang lalu di masa Pajang Mataram, KabupatenSemarang telah ada, dan waktu itu yang menjadi ibukota adalah Semarang.Pada jaman itu “GEMENTE ( Kotapraja )” Semarang belum terbentuk.Sebagai Bupati Semarang yang pertama adalah KI PANDAN ARANG IIatau dikenal sebagai RADEN KAJI KASEPUHAN yang dinobatkan pada tanggal2 Mei 1547 dan berkuasa hingga tahun 1574 serta mendapat pengesahanSultan Hadiwijaya. Pada masa itu beliau berhasil membuat bangunan yangdipergunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten. Ringkasnyasampailah pada tahun 1906 yaitu pada jaman Pemerintahan Bupati R.M.SOEBIJONO, lahirlah “GEMENTE ( Kotapraja)” Semarang, sesuai Staatblaadtahun 1906 S.O 120. Pemerintah Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorangBupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang dipimpin olehseorang Burgenmester. Semenjak itulah terjadi pemisahan antara KabupatenSemarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini.Berdasarkan Undang-undang No: 13 tahun 1950 TentangPembentukan Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi JawaTengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang,namun kota Semarang adalah Kotamadya yang memiliki Pemerintahansendiri.Pada saat berdirinya Kabupaten Semarang Pengadilan Agama untukwilayah hukum Kabupaten Semarang belum terbentuk, oleh karenanya parapencari keadilan di wilayah Kabupaten Semarang yang akan mengajukanperkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga, karena wilayah hukumPengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.Ditinjau dari segi Pemerintahan, Kota Semarang sebagai ibukotaKabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untukmemindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saatitu masih dalam status Kawedanan.Sementara dilakukan pembenahan, pada tanggal 30 juli 1979 olehBupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkanlah ke Pemerintah Pusatmelalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagaiIbukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sementara itu telah
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terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa sehingga disebutPengadilan Negeri Ambarawa. Dalam perjalanannya kemudian berdasarkanSurat Keputusan Menteri Agama Nomor : 96 tahun 1982 maka dibentuklahPengadilan Agama Kabupaten Semarang dengan sebutan Pengadilan AgamaAmbarawa karena menyesuaikan dengan penyebutan Pengadilan Negeri,namun Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Ungaran. Selanjutnyadengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 Tentang PenetapanStatus Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang,yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983 pada saatPemerintahan Bupati Ir.Soesmono Martosiswojo ( 1979-1985 ), maka KotaUngaran secara definitif sebagai Ibukota Kabupaten Semarang.Oleh karena Ibukota Semarang telah dipusatkan di Ungaran, makaberangsur-angsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran, termasukPengadilan Negeri Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan MenteriKehakiman Nomor : 14.03.AT.01.01 Tentang Pemindahan Pengadilan NegeriAmbarawa ke Kota Ungaran dengan sebutan Pengadilan Negeri Ungarandengan wilayah hukum sebagaimana wilayah Kabupaten Semarang. Namuntidak demikian halnya dengan Pengadilan Agama Ambarawa. PengadilanAgama tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di KotaUngaran, dan wilayah hukumnya tidak sebagaimana Pengadilan Negeri, yaitusesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 Tentang Penetapandan Perubahan wilayah hukum Pengadilan, bahwa Pengadilan AgamaAmbarawa adalah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IISemarang, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan sampai sekarang telahmengalami pengembangan menjadi 10 Kecamatan, yaitu :1) Kecamatan Ungaran Barat;2) Kecamatan Ungaran Timur;3) Kecamatan Bergas;4) Kecamatan Pringapus;5) Kecamatan Bawen;6) Kecamatan Ambarawa;7) Kecamatan Sumowono;
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8) Kecamatan Banyubiru;9) Kecamatan Jambu;10) Kecamatan Bandungan;
2. GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA AMBARAWAPengadilan Agama Ambarawa pada awal berdirinya menempatisebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 2 Ungaran,dengan luas tanah 1.009 m2 dan luas bangunan 250 m2 dengan status HakMilik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian ProyekPembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan BeritaAcara tertanggal 7 Nopember 1985 Nomor : Bagpro/PA/105/XI/1985. Dalamperkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudiandipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala UrusanAdministrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengalihan FungsiPenggunaan Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran diAmbarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindaklanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah terimatanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat tanah Hak PakaiNomor 11 Tahun 1996 Luas tanah 3.948 M2 dengan nama Pemegang HakDepartemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak diJl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawayang telah dialihfungsikan berdasarkan Peraturan Bersama MenteriKeuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009 tgl 18/II/2009 (DI. 208 3209 tgl 28Februari 2013, DI 307 6310 tgl 28 Februari 2013) atas nama PemerintahRepublik Indonesia c.q. Mahakamah Agung RI, dengan batas-batas sebagaiberikut :Sebelah Utara : Lapangan;Sebelah Timur: Jalan ke Lapangan;Sebelah Selatan : Jalan raya Semarang-Magelang;Sebelah Barat : Kebun milik perorangan;
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Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, danDaerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat BandingPada Empat Lingkungan Peradilan efektif mulai 4 Januari 2021 daerah hukumPengadilan Agama Ambarawa meliputi :No Kecamatan Jumlah kelurahan1 Ambarawa 10 Kelurahan/Desa2 Bancak 9 Kelurahan/Desa3 Bandungan 10 Kelurahan/Desa4 Banyubiru 10 Kelurahan/Desa5 Bawen 9 Kelurahan/Desa6 Bergas 13 Kelurahan/Desa7 Bringin 16 Kelurahan/Desa8 Getasan 13 Kelurahan/Desa9 Jambu 10 Kelurahan/Desa10 Kaliwungu 11 Kelurahan/Desa11 Pabelan 17 Kelurahan/Desa12 Pringapus 9 Kelurahan/Desa13 Suruh 17 Kelurahan/Desa14 Susukan 13 Kelurahan/Desa15 Sumowono 16 Kelurahan/Desa16 Tengaran 15 Kelurahan/Desa17 Tuntang 16 Kelurahan/Desa18 Ungaran Barat 11 Kelurahan/Desa19 Ungaran Timur 10 Kelurahan/Desa1. Kecamatan Ambarawa 10 Kelurahan/Desa
- Kelurahan Ngampin
- Kelurahan Tambakboyo
- Kelurahan Panjang
- Kelurahan Pojoksari
- Kelurahan Lodoyong
- Kelurahan Pasekkan
- Kelurahan Kupang
- Kelurahan Bejalen
- Kelurahan Baran
- Kelurahan Kranggan2. Kecamatan Bancak 9 Kelurahan/Desa
- Kelurahan Ngampin
- Kelurahan Tambakboyo
- Kelurahan Panjang
- Kelurahan Pojoksari
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- Kelurahan Lodoyong
- Kelurahan Pasekkan
- Kelurahan Kupang
- Kelurahan Bejalen
- Kelurahan Baran
- Kelurahan Kranggan3. Kecamatan Bandungan 10 Kelurahan/Desa
- Kelurahan Bandungan
- Desa Candi
- Desa Kenteng
- Desa Sidomukti
- Desa Duren
- Desa Banyukunig
- Desa Mililir
- Desa Jimbaran
- Desa pakopen4. Kecamatan Banyubiru 10 Kelurahan/Desa
- Desa Banyubiru
- Desa Rowoboni
- Desa Kebondowo
- Desa Tegaron
- Desa Ngrapah
- Desa Kebumen
- Desa Gedong
- Desa Kemambang
- Desa Wirogomo
- Desa Sepakung5. Kecamatan Bawen 9 Kelurahan/Desa
- Kelurahan Bawen
- Desa LemahIreng
- Kelurahan Harjosari
- Desa Kandangan
- Desa Samban
- Desa Polosiri
- Desa Poncoruso
- Desa Asinan
- Desa Doplang6. Kecamatan Bergas 13 Kelurahan/Desa
- Desa Jatijajar
- Desa Munding
- Desa Diwak
- Desa Gebugan
- Desa Randugunting
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- Desa Gondoriyo
- Desa BergasKidul
- Kelurahan BergasLor
- Kelurahan Karangjati
- Kelurahan Ngempon
- Kelurahan Wujil
- Desa WringinPutih
- Desa Pagersari7. Kecamatan Bringin 16 Kelurahan/Desa
- Desa Banding
- Desa Bringin
- Desa Gogodalem
- Desa Kalijambe
- Desa Kalikurmo
- Desa Lebak
- Desa Nyemoh
- Desa Pakis
- Desa Popongan
- Desa Rembes
- Desa Sambirejo
- Desa Sendang
- Desa Tanjung
- Desa Tempuran
- Desa Truko
- Desa Wiru8. Kecamatan Getasan 13 Kelurahan/Desa
- Desa Jetak
- Desa Manggihan
- Desa Ngrawan
- Desa Polobogo
- Desa Tajuk
- Desa Tolokan
- Desa Wates
- Desa Samirono
- Desa Kopeng
- Desa Sumogawe
- Desa Batur
- Desa Getasan
- Desa Nogosaren9. Kecamatan Jambu10 Kelurahan/Desa
- Desa Kelurahan
- Desa Genting
- Desa Kuwarasan
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- Desa Gemawang
- Desa Kebondalem
- Desa Bedono
- Desa Brongkol
- Desa Rejosari
- Desa Jambu
- Desa Gondoriyo10. Kecamatan Kaliwungu11 Kelurahan/Desa
- Desa Kaliwungu
- Desa Kener
- Desa Kradenan
- Desa Mukiran
- Desa Pager
- Desa Papringan
- Desa Payungan
- Desa Rogomulyo
- Desa Siwal
- Desa Udanwuh
- Desa Jetis11. Kecamatan Pabelan17 Kelurahan/Desa
- Desa Bejaten
- Desa Bendungan
- Desa Giling
- Desa Glawan
- Desa Jembrak
- Desa Kadirejo
- Desa Karanggondang
- Desa KaumanLor
- Desa Pabelan
- Desa Padaan
- Desa Segiri
- Desa Semowo
- Desa Sukoharjo
- Desa Sumberejo
- Desa Terban
- Desa Tukang
- Desa Ujung-Ujung12. Kecamatan Pringapus9 Kelurahan/Desa
- Kelurahan Pringapus
- Desa Wonorejo
- Desa Derekan
- Desa Wonoyoso
- Desa Klepu
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- Desa Penawangan
- Desa Pringsari
- Desa Candirejo
- Desa Jatirunggo13. Kecamatan Suruh17 Kelurahan/Desa
- Desa BejiLor
- Desa Bonomerto
- Desa Cukilan
- Desa Dadapayam
- Desa GunungTumpeng
- Desa Jatirejo
- Desa Kebowan
- Desa Kedungringin
- Desa Ketanggi
- Desa KrandonLor
- Desa Medayu
- Desa Plumbon
- Desa Purworejo
- Desa Reksosari
- Desa Sukorejo
- Desa Suruh
- Desa Dersansari14. Kecamatan Susukan13 Kelurahan/Desa
- Desa Badran
- Desa Bakalrejo
- Desa Gentan
- Desa Kemetul
- Desa Kenteng
- Desa Ketapang
- Desa Koripan
- Desa Muncar
- Desa Ngasinan
- Desa Sidoharjo
- Desa Susukan
- Desa Tawang
- Desa Timpik15. Kecamatan Sumowono16 Kelurahan/Desa
- Desa Sumowono
- Desa Ngadirekso
- Desa Kemitir
- Desa Jubelan
- Desa Losari
- Desa keseneng



REVIEW RENSTRA 2020-2024

PENDAHULUAN Halaman | 16

- Desa Lanjan
- Desa Mendongsari
- Desa Pledokan
- Desa Bumen
- Desa Candigaron
- Desa Trayu
- Desa Duren
- Desa Priyanggang
- Desa Kebonagung
- Desa Kemawi16. Kecamatan Tengaran15 Kelurahan/Desa
- Desa Barukan
- Desa Bener
- Desa Butuh
- Desa Cukil
- Desa Duren
- Desa Karangduren
- Desa Klero
- Desa Nyamat
- Desa Patemon
- Desa Regunung
- Desa Sruwen
- Desa Sugihan
- Desa Tegalrejo
- Desa Tegalwaton
- Desa Tengaran17. Kecamatan Tuntang16 Kelurahan/Desa
- Desa Candirejo
- Desa Delik
- Desa Gedangan
- Desa Jombor
- Desa Kallibeji
- Desa Karanganyar
- Desa KarangTengah
- Desa Kesongo
- Desa Lopait
- Desa Ngajaran
- Desa Rowosari
- Desa Sraten
- Desa Tlogo
- Desa Tlompakan
- Desa Tuntang
- Desa Watuagung
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18. Kecamatan UngaranBarat11 Kelurahan/Desa
- Kelurahan Ungaran
- Desa Gogik
- Kelurahan Genuk
- Desa Nyatnyono
- Kelurahan Langensari
- Desa Lerep
- Kelurahan Bandarjo
- Desa Branjang
- Kelurahan Candirejo
- Desa Kalisidi
- Desa Keji19. Kecamatan UngaranTimur10 Kelurahan/Desa
- Kelurahan Kalirejo
- Desa Kalikayen
- Kelurahan Beji
- Desa Kalongan
- Kelurahan Gedanganak
- Desa Kewengan
- Kelurahan Susukan
- Desa Mluweh
- Kelurahan Sidomulyo
- Desa Leyangan
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Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa terdiri dari :1. Perkawinan
o Izin nikah
o Hadhanah
o Wali adhal
o Cerai talak
o Itsbat nikah
o Cerai gugat
o Izin poligami
o Hak bekas istri
o Harta bersama
o Asal-usul anak
o Dispensasi nikah
o Pembatalan nikah
o Penguasaan anak
o Pengesahan anak
o Pencegahan nikah
o Nafkah anak oleh ibu
o Ganti rugi terhadap wali
o Penolakan kawin campur
o Pencabutan kekuasaan wali
o Pencabutan kekuasaan orang tua
o Penunjukan orang lain sebagai wali2. Ekonomi Syari’ah
o Bank syari’ah
o Bisnis syari’ah
o Asuransi syari’ah
o Sekuritas syari’ah
o Pegadaian syari’ah
o Reasuransi syari’ah
o Reksadana syari’ah
o Pembiayaan syari’ah
o Lembaga keuangan mikro syari’ah
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o Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah
o Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah3. Waris
o Gugat waris
o Penetapan ahli waris4. Infaq5. Hibah6. Wakaf7. Wasiat8. Zakat9. Shadaqah, dllUntuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan AgamaAmbarawa mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadiliperkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan AgamaAmbarawa di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006).b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaantugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruhjajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaanadministrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkalaoleh Hakim Pengawas Bidang.c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan danpetunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial,administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3Tahun 2006).d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasikepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasiperadilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum
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kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Ambarawa(Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dannasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayahhukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset danpenelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan KetuaMahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.
3. STRUKTUR ORGANISASIBerikut adalah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IBAmbarawa Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7tahun 2015.
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B. POTENSI PERMASALAHANPengadilan Agama Ambarawa dalam hal menentukan Rencana Strategisterlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (Stregths), kelemahan (Weaknesses),Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats) yang ada baik issu internal daneksternal.Issu internal yang terdiri dari Kekuatan (Stregths), kelemahan(Weaknesses) mengacu kepada pertama; Sumber daya Manusia yang dimilikiPengadilan Agama Ambarawa, kedua; anggaran yang tersedia baik yangbersumber dari negara (DIPA 01 dan 04) dan juga dari pihak ketiga (masyarakat)dalam hal ini biaya proses, ketiga; sarana dan prasarana yang dimiliki berupagedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja, keempat;peralatan dan mesin berupa alat pengolah data (laptop, PC, Printer, Scanner),kelima; Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan AgamaAmbarawa.Adapun issu eksternal yang terdiri dari Peluang (Opportunities) danAncaman (Threats) mengacu kepada pertama; perkembangan politikpemerintahan, kedua; perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
ketiga; tingkat kesejehteraan masyarakat dan juga kondisi ekonomi negara,
keempat; lingkungan masyarakat yang ada dan mewabah virus covid 19(corona), kelima; perkembangan informasi dan teknologi dan keenam; sosialbudaya yang berlaku di masyarakat.Untuk merancang Sasaran Strategis, maka akan dilakukan strategiberupa: pertama; menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkanpeluang, kedua; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, ketiga;meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, keempat;meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada diPengadilan Agama Ambarawa adalah sebagai berikut:
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1. KEKUATAN (STREGTHS)Kekuatan Pengadilan Agama Ambarawa dalam program peningkatanSumber Daya Manusia mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalamperaturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkankemudian, mencakup:a. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)b. Adanya Aplikasi Tata surat dan Absensic. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas dan Tanggung Jawabd. Adanya Renstra atau Program Tahunane. Komitmen dan Kerjasama Antar Pegawaif. Bangunan Gedung telah sesuai Prototipeg. Administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi (SIPP dan e Court)h. Adanya CCTVi. Adanya Anggaran Prodeo dan POSBAKUMj. Adanya aplikasi pendukung pelayanan ( Validasi Akta Cerai, Whatsappinformasi/pengaduan, Layanan Pegambilan Produk Online)k. Adanya Genset dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
2. KELEMAHAN (WEAKNES)Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Ambarawadapat dirinci dalam beberpa aspek:a. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOPb. Belum Optimalnya Pengukuran Key Performance/Sasaran Kerja Pegawai(SKP)c. Kurangnya Pemahaman Pegawai Tentang Penggunaan Alat KerjaBerbasis Teknologi Informasid. Kurangnya Sarana Prasarana Alat Kerja Penyelesaian Perkarae. Kurang Jumlah Tenaga Teknis (Hakim dan Jurusita/JSP, Arsiparis danPustakawanserta Pelaksana)f. Etos kerja masih rendahg. Ego sektoral masih tinggi pada masing – masing unit kerja dalammelaksanakan tupoksi
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h. Kurangnya pendidikan dan pelatihani. Tidak adanya tenaga bersertifikat barang dan jasaj. Belum terintegrasinya seluruh layanan di PTSPk. Alokasi anggaran terbatasl. Kurangnya tenaga keamanan
3. PELUANG (OPPORTUNITIES)Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan AgamaAmbarawa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :a. Sinergi dan kerjasama Pengadilan Agama Ambarawa dengan PimpinanPemerintah Daerah Kabupaten Semarangb. Adanya Koordinasi antar Pengadilan Agama se eks karisidenan Semarangc. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangand. Adanya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dalam hal ini universitas,dalam memberikan kesempatan mahasiswa magange. Adanya kerjasama dengan pihak Bank dalam memberikan pelayananprioritas dalam proses pembayaran terhadap biaya proses sertapeyediakan alat EDC dan CMSf. Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk PelaksanaanPOSBAKUMg. Kerjasama dengan PT Pos dalam pengelolaan Surat Keluar dan Weselh. Pemanfaatan media Tehnologi Informasi dalam proses pelayanan maupundalam pelaksanaan tugas kedinasan dalam hal pemanfaatan aplikasi-aplikasi penunjang kinerjai. Adanya Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh MahkamahAgungj. Adanya Mediator Non-Hakimk. Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Semaranguntuk menyiarkan Panggilan Mass Media (Perkara Ghoib) melalui RadioSuara Kabupaten Semarangl. Adanyapelatihan-pelatihanyangdiselenggarakanoleh instansipusatmaupundaerahdalammeningkatkan kompetensi kerja pegawaim. Lokasi Strategis
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4. ANCAMAN (THREAT)Berikut adalah Ancaman di Pengadilan Agama Ambarawa yang akandihadapi:a. Meningkatnya Jumlah Perkara yang diterimab. Banyaknya pihak Tergugat /Termohon yang tidak diketahui Alamatnyac. Terlambatnya pengiriman panggilan dan pemberitahuan delegasidari PAlaind. Tidak adanya Kesediaan Pihak Kantor Pos Menghadirkan Petugas UntukMelegalisir Alat Bukti Persidangane. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap prosedur beracaraf. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendahg. Standar Penilaian Akreditasi yang sering berubah-ubahh. Sering terjadinya gangguan internet (jaringan lemot)i. Merebaknya wabah virus corona
Menggunakan Kekuatan untuk memfaatkan peluang1. Menerapkan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Ambarawauntuk meraih WBK2. Pemanfaatan media Tehnologi Informasi dalam proses pelayananmaupundalampelaksanaantugaskedinasan dalam halpemanfaatan aplikasi-aplikasi penunjang kinerja dalam mengatasikurangnya jumlah SDM;3. Pelaksanaan Mou dengan bri dengan memberikan prioritas sebagaibentuk kemudahan pembayaran pada loket BRI.4. Pelaksanaan Kerjasama dengan pos dalam hal pengiriman Salinanputusan5. Melakukan kerjasama dengan PA Se Eks Karisedenan Semarangdalam hal revisi SOP6. Melaksanakan Mou dengan Lembaga Bantuan Hukum dalampelaksanaan Posbakum
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7. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlidungan Anak dalam hal pemberian konseling untukperkara Permohonan Dispesasi Kawin8. Melaksanakan bimtek berkaitan dengan pelayanan yangberkerjasama dengan bank.9. Mengembangkan aplikasi pengambilan Produk Pengadilan10. Menggunakan anggaran sesuai dengan capaian out put11. Menggunakan Aplikasi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi PA12. Mengimplementasikan APM yang didukung dengan sistem kerjaTeknologi
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedurberacara di Pengadilan Agama melalui media massa baik elektronikmaupun cetak2. Menyampaikan hasil delegasi sedapat mungkin menggunakanfasilitas TI3. Menggunakan SOP dalam pelaksanaan tusinya mengatasipeningkatan jumlah perkara yang diterima4. Membagi tugas dan fungsi secara merata kepada seluruh SDM yangada untuk sebagai antsipasi peningkatan jumlah perkara yangditerima5. Memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengembangkanaplikasi pelayanan secara virtual untuk meminimalisir terjadinyakerumunan guna mencegah penyebaran virus corona6. Memanfaatkan layanan e Court da e ligasi untuk persidangan, gunameminimalisir, terjadinya kerumunandalam rangka pencegahanpenyebaran virus corona
Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang1. Melaksanakan DDTK dan Bintek bagi Pegawai PA Se Eks KarasidenanSemarang untuk peningkatan kompetensi pegawai2. Mengggunakan Aplikasi kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
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3. Melaksanakan Program Zona Integritas dan APM denganmenerapkan manajemen resiko dan pengendaliannya4. Melakukan pengukuran Implementasi APM berdasarkan SOP yangditerapkan secara berkala melalui asessment internal5. Menerapkan aplikasi berbasis kinerja untuk mengurangi bobotpenyelesaian perkara yang tidak proporsional6. Melakukan Pelatihan bagi petugas pelayanan dalam hal pemberianservice excellent bekerjasama dengan Bank Mitra
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman1. Melaksanakan DDTK dan Bimtek untuk meningkatkan kompetensipegawai dan mengantisipasi meningkatnya jumlah perkara yangditerima2. Melaksanakan tugas yang sesuai dengan SOP guna mengantisipasipenyampaian hasil panggilan delegasi yang terlambat3. Menerapkan Protokol Kesehatan dalam hal pemberian layananperkara dengan memberlakukan Physical Distancing, pembatasanjam layanan dan mewajibkan 5 M (Mencuci tangan, Menggunakanmasker, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan mengurangimobilitas) dalam setiap kegiatanAdapun sasaran strategis Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkanhasil strategi yang dilakukan adalah:1. Melakukan inovasi dan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasisebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi PengadilanAgama;2. Melaksanakan Bimtek dan Diklat di tempat Kerja (DDTK) untukmeningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya ManusiaPengadilan Agama Ambarawa;2. Mengoptimalkan penggunaan Standar Operasional Prosedur dalampelaksanaan tugas sehari-hari;3. Mengimplementasikan penerapan Sistem Zona Integritas dan AkreditasiPenjaminan Mutu secara konsisten dan berkesinambungan.
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4. Melakukan koordinasi antar lintas unit kerja untuk menjalin kerjasamadalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
C. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 orang Hakimtermasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 3orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 5 orang Panitera Pengganti,dan 2 orang Jurusita Pengganti, 3 Orang Staf. Dengan menempati gedung seluas2.153 m2 di atas tanah seluas 3.948 m2.Secara formil untuk mengejawantahkan pelaksanaan reformasibirokrasi di Pengadilan Agama Ambarawa dalam rangka melaksanakan tugasnyaterlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaanyang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harusdipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP), di mana laporan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan
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misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diIndonesia.Hal ini dibuktikan pada tahun 2020, Pengadilan Agama Ambarawameraih predikat A Excelent pada penilaian APM (Akreditasi Penjaminan Mutu)dari Direktur Jendral Badan Peradilan Agama. Sedangkan untuk penilaian padatahun 2021 masih menunggu hasil dari Direktur Jendral Badan Peradilan Agama.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

A. VISI DAN MISIRencana Strategis Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020-2024merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan danperaturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sertasebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Ambarawadiselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yangdisesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkandalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 danRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedomandan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilandalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkantercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambarawa. Visi PengdilanAgama Ambarawa mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagaiberikut:“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA YANG AGUNG ”Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan AgamaAmbarawa. Adapun misi Pengadilan Agama Ambarawa sebagai berikut:1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangkapeningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi,kolusi dan nepotisme;
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3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektifdan efisien;5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai denganketentuan yang berlaku
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISDalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Ambarawa,maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebihterarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)sampai 5 (lima) tahun.Pengadilan Agama Ambarawa berusaha mengidentifikasi yang akandilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuanstrategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yangdimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkanPengadilan Agama Ambarawa untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telahdicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misiorganisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel;2. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara3. Terlaksananya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan;4. Terlaksananya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;5. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;6. Terlaksananya Pengelolaan Anggaran;7. Terlaksananya Pemenuhan dan Penatausahaan asset dan BMN secaratransparan dan akuntable8. Terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang efektif dan efisien;
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9. Terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang efektif dan efisien.10. Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang berorientasi hasil, terbukadan dapat dipertanggungjawabkan11. Terwujudnya Penatausahaan Tata Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan;12. Terwujudnya pengelolaan Organisasi Tata Laksana dan Tugas pendukunglainnya.Sedangkan sasaran strategis Pengadilan Agama Ambarawaberdasarkan hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut:1. Melakukan inovasi dan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasisebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi PengadilanAgama;2. Melaksanakan Bimtek dan Diklat di tempat Kerja (DDTK) untukmeningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya ManusiaPengadilan Agama Ambarawa;3. Mengoptimalkan penggunaan Standar Operasional Prosedur dalampelaksanaan tugas sehari-hari;4. Mengimplementasikan penerapan Sistem Zona Integritas dan AkreditasiPenjaminan Mutu secara konsisten dan berkesinambungan.5. Melakukan koordinasi antar lintas unit kerja untuk menjalin kerjasamadalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO Kinerja Utama Indikator Kinerja1 Terwujudnya prosesPeradilan yang Pasti,Trasparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikanb. Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu .c. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum Bandingd. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum Kasasi
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e. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukumPeninjauan Kembalif. Indek respondenpencari keadilanpencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan2 Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase isi putusan yangditerima oleh para pihak tepatwaktub. Persentase Perkara yangdiselesaikan melalui mediasic. Persentase berkas yangdimohonkan banding, kasasi danpeninjauan kembali yang diajukansecara lengkap dan tepat waktu.d. Persentase putusan perkara yangmenarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalamwaktu 1 hari setelah putus3 Meningkatnya aksesperadilan bagi masyarakatmiskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.b. Persentase perkara yangdiselesaikan di luar gedungpengadilanc. Presentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yang mendapatlayanan Bantuan Hukum(Posbakum)d. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum4 Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan. Persentase Putusan Perkara Perdatayang ditindaklanjuti (Eksekusi)
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNGArah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakanini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arahkebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilanMahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara,penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuanhukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:
1. PENYELESAIAN PERKARAMahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalammewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat,keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknyakepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utamaMahkamah Agung.Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkantingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengdilan TingkatPertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkarayang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya danperkara yang diterima para tahun berjalan. Beban perkara yang harusdiselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalahsebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahunberjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahunsebelumnya sebanyak 34.129 perkara.Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau99,74%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.
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Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiridari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkaraditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734perkara atau 96,05%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216perkara atau 4%.Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata UsahaNegara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara,terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 550 perkara.Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95.94 %, sehinggaterdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau4,1%.Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dariperkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkaraditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkarayang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43%, sehingga terdapatsisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dariperkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkaradiatambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkarayang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisaperkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dariperkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.860 perkaradiatambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkarayang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55%, sehingga terdapatsisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5 %.
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Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara se- Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5.286perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak5.124 perkara diatambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59%,sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5%.Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.199 perkara, terdiri dariperkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambahsisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yangdiselesaikan sebanyak 2.183perkara atau 99,27%, sehingga terdapat sisaperkara sebesar 16 perkara atau0,8%.Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utamadari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yangditerima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkaratahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak150 perkara atau 82,87%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkaraatau17,2%.Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahunberjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkaraatau 99,76%,sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.
2. PROSES BERPERKARA YANG SEDERHANA, MURAH DAN BIAYA RINGANDalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan,Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapaketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatandengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), parapihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu
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penyelesaian tidak boleh melebih 25 (dualima) hari. Jumlah perkara yangdiselesaikan melalui Small Claim Court pada lingkungan peradilan umumtahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilanagama sebanyak 12.684perkara.Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasiadministrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi PeraturanMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di PengadilanSecara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasiperkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak,penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biayaperkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saatmengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negarayang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutanproses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agungkini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehinggasemua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpahadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanyadiberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilanpara pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.
3. PEMBEBASAN BIAYA PERKARA, POS BANTUAN HUKUM, SIDANG DI

LUAR GEDUNG PENGADILAN DAN PELAYANAN SIDANG TERPADUPembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negaramenanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019,Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agamadan Mahkamah Syar’iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara danPengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencarikeadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui programini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberianinformasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum
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yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuklingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasilmemberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama danMahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang,sedangkan peradilan tata usaha Negara berhasil memberikan layananuntuk1.173 orang.Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupundi luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuklingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidangdiluar pengadikan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara.Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara danperadilan militer sebanyak 1.000 perkara.Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesiayang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI.Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang diluar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggaraatas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatanini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat(penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun2015-2019, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negerisebanyak 4.953 perkara. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan MahkamahAgung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukumanak anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan aktekelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilanagama/Mahkamah Syar’iyah untuk perkara pengesahan perkawinan danisbat nikah selama tahun 2015-2019 dilakukan pada 710 lokasi denganjumlah perkara 27.785 perkara berhasil diselesaikan.
4. RESTORATIFJUSTICE
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Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satubentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalahpengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilankepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saatini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anakdimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai denganPeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikanpersoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yangmasih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yangmenjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belumada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem PeradilanPidanaAnak.Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistemdimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikaiuntuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif.Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalammemperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejakdulu. Dengandemikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaranmoral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan,tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakanpedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat iniseluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana danprasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU SistemPeradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak haruskonsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasaranauntuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, HakimPeradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam prosespenyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.
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5. SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADUSistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun MahkamahAgung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraandengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputipemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjanganpenahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukanmelalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidanaterpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasipertukarandata.Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telahberkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan SistemPeradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkanMahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo;Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan denganaplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalamRPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visiTerwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agungmenetapkan sasaran strategis sebagai berikut:1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan danakuntabel.2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaianperkara.3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arahkebijakan sebagai berikut:
o Penguatan penyelesaian perkara tepatwaktu
o Pembatasan perkarakasasi;
o Proses berperkara yang sederhana danmurah
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o Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, danposbankum)
o Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitashukum
o Penyempurnaan penerapan system kamar
o Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilanrestorative.
o Hak ujimateriil
o Penguatan lembagaeksekusi
o Keberlanjutane-Court
o SPPT TI
o Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkunganPeradilan.
o Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agungyang berkualitas.
o Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilansecaraoptimal.
o Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
1) Penguatan penyelesaian perkara tepatwaktuMahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaianperkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupunpenyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan PengadilanTingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkatpertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara diPengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkatpertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaianperkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasiberkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edarantersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaianperkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harusmelaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepadaKetua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara
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tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelishakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding danditeruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasipenyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembalitertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara diMahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi danpeninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalamjangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hinggapengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar suratkeputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harusdidukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatanteknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhanpengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untukdilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangkaterwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung danPeradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melaluilaporan perkara.Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuatterobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasitertentu agar dapat diselesaikan melalui smallclaimcourt sebagaimanatersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court,gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. small claim courtini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yangdiprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkaraniaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small claimcourt akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asasperadilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencarikeadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan,dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court makakeluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segeraterselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan
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meningkatkanpelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Denganadanya penyelesaian perkara melalui small claimcourt, perkara perdatakecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan bandingatau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilantingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal.Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 harisudahdiputuskan.Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claimcourt yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melaluipengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem inimengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakimberwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masukkriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlahgugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.Terkait putusan akhir small claim court, para pihak dapat mengajukankeberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelahpemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagaiputusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, ataupeninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihakyang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatanmaksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim court dapat ditinjaukembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapatditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodirmasukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerjauntuk melakukan kajian terhadap smallclaimcourt untuk dapat dilakukanpenyesuaian batasan nilai gugatan.2) Pembatasan Perkara Kasasi;Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta olehsalah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusanPengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidakpuas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada MahkamahAgung.
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Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkarapada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilantingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusanpengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berartiputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggapmengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenaihukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai dudukperkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapatdianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masukdi tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90%berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untukmelakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensiputusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilanterhadap hasil putusan baik ditingkat pertama maupun tingkat bandingsehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapanmajelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkanpenanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akanterwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatankualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melaluipeningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung danbadan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peranPusatPenelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. PusdiklatMahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihandalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitasmaupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidangteknis peradilan, unsure pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidangteknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan parapeserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilanmasing masing. Disamping peningkatan sumberdaya aparatur melalui
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pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan danpelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknistersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikutioleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaandan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akanmenjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atasputusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.3) Proses Berperkara Yang Sederhana Dan MurahPrinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salahsatu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagaiperaturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masihbelum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwajangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidakbisa terealisasi,bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung,bisadipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yanglama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktormengapa penyelesaian perkara begitulambat. Maka dari itu, perludiselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. danpembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untukmengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukanbahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:a. Perkara perdata (perkara gugatankecil);b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara denganancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);d. Perkara Hubungan Industrial.Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesaiditingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkaramenjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah.
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Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat danbiaya ringan diharapkan akanterealisasi.Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilanmediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktutidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehinggabelum secara efektif meningkatkanproduktifitas penyelesaian perkara, halini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapaisasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan,belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehinggapemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakimterbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secaraligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmencalon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasidan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi diluar pengadilan.Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidakmungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilaigugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukanterobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankanbiayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakandengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dariMahkamahAgung.Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilisaplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasiperkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak,penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biayaperkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saatmengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tatausaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi danpelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkanperkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datingkepengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar
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dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor ataurumah(e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Denganaplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karenaterhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan kerekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronikyangtersedia.Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dantanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yangberperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasukmeniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak adabertempat tinggal diwilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuhapabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untukmengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awalpengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online inisudah diterapkan pada 910 pengadilan.Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini denganfitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapatdilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidakhanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalampraktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalampendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapidiberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian,dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selainmemperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi jugamembuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.4) Penguatan Akses Peradilan (prodeo, sidang keliling, danposbankum)Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agarmeringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan
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terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencarikeadilan.Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkandilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatanpembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan,sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkarakepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinyasangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untukberperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, makasekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukanperkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, KartuKeluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa diKetahui Camat.Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkanbagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedungpengadilan dikarenakanjauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedungpengadilan atau karena adanyakesulitan.Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama danDinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakatyang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah padapernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikahorangtuanya.Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan olehpengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampuuntuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasiuntuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu ataumasyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum inisangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untukmemperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum dipengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasiterkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak
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bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapanhukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadiranah kewenangan Kementerian Hukum danHAM.5) Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas HukumIdentitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensiIndonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudahakan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastianhukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai aktekelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukanaktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anaktersebut.Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syaratuntuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah keduaorangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah makaharus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisamembantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitassecara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwapernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anaktidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untukmembuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastianhukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas KependudukanCatatan Sipil.Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingindiakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yangmelibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan DinasKependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehinggamasyarakat bisa terbantu. Usianya bervariatif, dari mulai yang paling mudahingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka adayang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudahmemiliki anak dan cucu.
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Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantumasyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumenkependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulitmenerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yangmemerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatanpelayanan terpadu sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatan untukmemiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasikependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karenasidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencariidentitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disampingmenjadi kewajibanPemerintah untuk membantu masyarakat dalammemenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karenakalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anakdan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitashukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.6) Penyempurnaan penerapan system kamarTerkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:
o Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalammengadili perkara,
o Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
o Mengurangi disparitas putusan,
o Memudahkan pengawasan putusan.Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari padapengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidanghukum dan jenis perkara, yaitu:
o Kamar Pidana
o Kamar Perdata
o Kamar Agama
o Kamar Militer
o Kamar Tata Usaha Negara7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilanrestorative.



REVIEW RENSTRA 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Halaman | 50

Keadilan restorative merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagimasyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untukmembuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan,bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi.Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti pentingdalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi danbermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihankeadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembangsetelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannyamenjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yangmenekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakatsebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkankorban dan pelaku secara langsung danaktif.Saat ini implementasi keadilan restorative didominasi oleh perkara tindakpidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6,mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak,menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkananak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawabkepadaanak.Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusiatau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yanglebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban danpelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersamaantara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenaikerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untukmenebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial,maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaankonvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalamhal ini korban dan pelaku untuk berpartisi pasiaktif dalam penyelesaianmasalah mereka.
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Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilanyang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya.Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikanpemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhanmaterial, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilanrestoratif,diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku,bukan diukur oleh seberatapa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya,sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapansistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektifmenyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalamkonflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetapsaja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalanbaru bagi keluarga dansebagainya.Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagaigejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaranhukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikanorang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yangtelah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhakmenghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa sajamemberikansanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencianmasyarakat yang diterimadan dijalankan negara. Pendekatan keadilanrestoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihatulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akandiimpelementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansisebagai perangkat pelaksananya yang menjalankannya termasuk perspektifSDM MahkamahAgung.Pendekatankeadilanrestoratifdilakukanmelaluimekanismediversi,dimanaadanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelakudengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semuaperkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya punsebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan
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restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatandalam melakukan tugas pembinaan pada paraterpidana.Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agungakan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak pihak berkepantinganseperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untukmencari satu kesepahaman agar implementasi restorative justice ini dapatberjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukumpidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku IKUHPsebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas restorativejustice dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perluuntuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agungjuga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkaitdengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.Reformulasi asas restorativejustice dalam hukum pidana di Indonesiadimasa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatuperadilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingannegara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkannilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yangbercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukanpenambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya bataspenerapan asas keadilan restorative tidak hanya terbatas pada tindakanpidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat sepertipembunuhan.Batasan terhadap penerapan asas keadilan restorative idealnyadikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan ataumerugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatanperdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidanadiluar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnyakewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antaraMahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisiandiantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkatpenyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restorative dalam
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proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentukdiskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap prapersidangan.Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakimberdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dankorban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikanpertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunanoleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapatdiwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti programrehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.8) Hak Uji MateriilIstilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak UjiMateriil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatanPeraturan perUndang- Undangan di bawah Undang-Undang terhadapPeraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1)Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial reviewpada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan per Undang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan per Undang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukanlangsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuatsecara tertulis dalam Bahasa Indonesia.a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebutdengan istilah Permohonan Keberatan.b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisikeberatan terhadap berlakunya suatu peraturan per Undang-Undanganyang diduga bertentangan dengan suatu peraturan per Undang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untukmendapatkan putusan.
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Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknyadirugikan oleh berlakunya peraturan per Undang-Undangan di bawahundang-undang, yaitu:a. perorangan warga Negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badanhukum publik atau badan hukum privatPara Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan PemohonKeberatan:a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.b. Termohon adalan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan peraturan per Undang-Undangan.Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harusmemuat:a. Nama dan alamat pemohon;b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan danmenguraikan dengan jelas bahwa:1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangandengan peraturan perUndang-Undangan yang lebihtinggi;dan/atau2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhiketentuan yang berlaku;danc. Hal-hal yang diminta untuk diputus.1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan caralangsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeriyang membawahi wilayah tempat Pemohon.
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2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan denganmenyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatandan wajib ditandatangani oleh Pemohon ataukuasanya.Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabilaterdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada PemohonKeberatan atau Kuasanya yang sah;b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonantersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhikelengkapanberkasnya;c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepadaPanitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinanpermohonan tersebut;Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon ataupermohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakanpermohonan tidakditerima.c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonanberalasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat(6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal,dan/atau bagian dari peraturan per Undang-Undangan di bawahUndang-Undang yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang lebihtinggi.b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita
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Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal putusandiucapkan.Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undangtidak bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang lebihtinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amarputusan menyatakan permohonan ditolak.b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan PeraturanMahkamahAgung.Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil danmateril. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan denganperaturan yang lebihtinggi
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangandenganAsas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:
 Lex spesialis derogat lexgeneralis.Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
 Lex posteriori derogat legipriori.Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila adaUndang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
 Lex Superior derogat legiinferiori.Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkanhukum /peraturan yang derajatnya dibawahnyaPermasalahan yang dihadapi:1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuaan bukti, permohonanseadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksaperkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya parapihak menyampaikan keterangan ahli secaratertulis.
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2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban danbukti.3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkandalam beritanegara, dan mengenai pengumuman tersebut menelanbiaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlahkalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalahRp1.000.000. (satu juta rupiah).4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusanHUM.Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akanmelakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak ujimateriil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak ujimateriil.9) Penguatan Lembaga EksekusiEksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara,karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak adaartinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan(nonexecutable). Dalampraktiknya, proses eksekusi sering kali menghadapi kendala yangdiakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitujelas dalam menguraikan dictum perintah yang harus dilaksanakan, posisiketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang sering kali mengalamiconflictofinterest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanyaupaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohoneksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalammenghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acaraeksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuailagi dengan kondisi saatini.Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematikaeksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktoreksternal dengan uraian sebagai berikut:
 Faktor Internal1. Keberadaan ketua pengadian sebagai pejabat yang memimpinpelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi
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persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketuapengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwayang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehinggahal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihaktermohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilansebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangatberisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihakpemerintah atau melibatkan masyarakatbanyak.2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan JuruSita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yangterjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikansituasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehinggamenjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangandari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilanselalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untukmengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yangakan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebutadalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personilkhusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karenapejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untukmenjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugasuntuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain daripelaksnaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugasyang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khususuntuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompokjabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi danjabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilantermasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisiyang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angkakredit.
 Faktor Eksternal:
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1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkanbantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalambeberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihakdalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilankesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal inijuga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proseseksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upayapaksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarelapihak- pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagianpenting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasipositif dengan kesadaran hukummasyarakat.2. Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalandengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masihrelevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawahkepemimpinan ketua pengadian dan sekaligus membuka wacanadan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yangbertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdatadengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agungyang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkaraperdata.10) Keberlanjutan e-CourtMahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik(e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online inimerupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkaradi Pengadilan SecaraElektronik.Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasiperkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak,penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biayaperkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat
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mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tatausaha Negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi danpelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkanperkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus dating kepengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapatmendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasie-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengansistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan padabank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dantanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yangberperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasukmeniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak adabertempat tinggal diwilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuhapabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untukmengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awalpengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online inisudah diterapkan pada 910 pengadilan.Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini denganfitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapatdilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak dipengadilan.Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahanparadigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secarakeseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi.Aplikasi e-litigasi migrasi dari system manual ke sistem elektronik tidakhanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalampraktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalampendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi
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diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian,dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selainmemperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi jugamembuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambardengan setidak- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapatmemanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk paraadvokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lainyang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI,Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badanhukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai penggunaSistem Informasi Peradilan.Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkatpertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi danpeninjauan kembali terhadapperkara yang menggunakan e-litigasi padatingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakatpencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Parapihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggupersidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga prosespersidangan juga menjadi lebihcepat.b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangatluas dan terdiri dari bentangan ribuanpulau.c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran,dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karenaproses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biayapemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawabmenjawab,pembuktian maupun mendengarkan pembacaanputusan.d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembagaperadilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antarapengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan,dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta
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mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisirkemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesainpraktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadarimembutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu,untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilanpercontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruhpengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan denganpersidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasimasih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasijuga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus dilakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalamaplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi makaMahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukungpelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court inidiharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara dipengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasukpenyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu MahkamahAgung kedepanakan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapatmengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapatdiselesaikan melalui aplikasie-Court.Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukansecara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namunoptimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemuikendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihakberperkara padaumumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akanteknologi informasi.
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11) SPPT TISistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegakhukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembagapemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yangdilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakuikebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranyatersebut. Indonesiapun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal initerlihat dalam RJPMN2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salahsatuprioritasnya.SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem PeradilanPidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS)SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangkapenegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakansistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yangberwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaanSistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telahditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan MahkamahAgung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga SandiNegara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) yang dalam pelaksanannya disinergikan dengan aplikasiMANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponenpertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan PaniteraPengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan.pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agungdapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat dipertukarankanmeliputiPenetapanMajelisHakim,PenunjukanPaniteraPengganti,Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1),Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan PerpanjanganPasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusanpengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding
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(ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), PenetapanPerpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ( PEN.7-22), PenetapanPerpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 ( PEN.7-23), Petikan PutusanBanding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), AktaPencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24),Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), PenetapanPerpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan PutusanKasasi dan Salinan Putusan Kasasi.Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukanmelalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindakpidana anak dan tindak pidana narkotika. Pada perkara tindak pidanakorupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data sepertitersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yangdipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah,Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secaraberkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukunng utamakeberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidakdapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasisecara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber dayamanusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponensangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapatditerapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi datapenyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalindengan baik.12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan.Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilandituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan sertakeahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya
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kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepadamasyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkankepuasandan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranyaadalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yangkomprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilandan nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Selain itu, system rekrutmenjuga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan danpelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal inimerupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumberdaya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga terciptapersonil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber dayamanusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas danprofesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia YangAgung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untukmenghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segikeahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yangkompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, makaMahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan PelatihanProfesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau
Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akandapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitumeliputi:a. Kelembagaan(institusional);b. Sarana dan prasarana yangdiperlukan;c. Sumber dayamanusia;d. Program diklat terpadu yangberkelanjutan;e. Pemanfaatan hasildiklat;f. Anggarandiklat;g. Penelitian danpengembangan.Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan danpelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen danberkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya,
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pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim danaparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalamrangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis,disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukanpeningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempatkerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan TingkatBanding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaranMahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbinganteknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untukpenguatan pelaksanaan bimbingan teknis iniharus mulai dilakukanmengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana DiklatMahkamah Agung.Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana DiklatMahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukungpeningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung denganadanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilantingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupanMahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknistersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparaturMahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuankhususnya dibidang teknis peradilan.Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masinguntuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing-masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaanyang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalammendukung pelaksanaan tugas danfungsinya.Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikandengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat danperkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilanpidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunyabeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penangananterhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam
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peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkaraanak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yangbelum mengerti atau paham, sehingga kadang- kadang memunculkanpenilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salahpenilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yangberkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yangmenganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya sajaproses penanganannya diatur secara khusus.Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaianperkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampaidengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yangberdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaikbagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuhkembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaansebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yangberkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yangmenjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukumadalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korbanadalah anak yang belum berumur 18(delapanbelastahun) yang mengalamipenderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkantindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan gunakepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dansidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat danataudialami.Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batasumur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukanke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahunmelakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik,
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pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untukmenyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalamprogram pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembagapenyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidangkesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RINomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anakyang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agungyang berkualitas.Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemenkunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harusdipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasiantara keterampilan(skill), pengetahuan(knowledge) dan atribut personal(personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilakukerja.Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten,terutama untukmelakukan penelitiandan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenagafungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsiLitbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikutiperkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badanperadilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenagafungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang jugaperlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalampelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkankualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasaranayangmemadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkaitdengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semuaperaturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; sertaberbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapatdikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting
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adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu,Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagaiinformasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (filing)terhadap informasi yang telah didapatkan,termasuk penyimpanan semuahasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan.Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungananggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalansecara optimal.Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satukriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilantelah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan criteriaobyektif,sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritasdan profesional.Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruankebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamardengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknisyudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten,berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung)juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif,keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itusendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkahpembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana danterintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukanpenyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunanprofil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competencymaupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisikompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akanmenjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan
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menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilarSDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:
o Rekrutmen dan seleksi berbasiskompetensi;
o Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembanganyang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
o Penilaian kinerja berbasiskompetensi;
o Remunerasi berbasiskompetensi;
o Pola karir berbasiskompetensi.Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruhproses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagaiasesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagaikriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkanbaik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi,penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujungpada pemberian kinerja.Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akanmembangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umumdan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung danbadan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasarpromosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasukmembangunkriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebihspesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaanorganisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDMjuga akan dilakukan secaraterdesentralisasi.SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karenapendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria,pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilanpenanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini,dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahanyang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untukberhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:
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1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirianpengelolaan SDM BadanPeradilan
2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabatstruktural Badan Peradilan
3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatanpengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasiandengan strategi manajemenSDM
4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategimanajemenSDM
5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadudengan visi, misi dan sasaranorganisasi
6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadapperubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhanterhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secaraoptimal.Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalahsebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unitorganisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati olehseluruh jajaran pengadilan karena kompetensidan integritas personilnya,serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kuncidasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Halini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atapsehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agungmelonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadapkinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan(Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen --sampai batas tertentu– sehingga kinerjanya mampu meningkatkankepercayaan publik terhadap badan peradilan.Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekuranganyang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawasyang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan
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koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhanuntuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural,kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulangdan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasansecara optimal diseluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dankapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badanperadilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasipengawasan difokuskan pada lima aspek,yaitu:
1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduanmasyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimitra pelaksanaan fungsi pengawasan.Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsipengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yangmenjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksanafungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secaraefektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unitorganisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalamkerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilankebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDMpengawasan menjadi komponen utama.Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagimasyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehinggadiharapkan ada kemudahan untuk menindak lanjuti semualaporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagaiujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah.Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan danpenyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan.
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Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidaklangsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agartidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahamanhubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisialsebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yangditerima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan MahkamahAgung.Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dankewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagaiinstansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan KomisiYudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan PedomanPerilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang MajelisKehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akanmeningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:
1.Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadappelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yangselama ini dilakukan oleh masing- masing (Badan Pengawasan dan KY)sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2.Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang samayang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadiduplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan denganKY.
3.Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan PedomanPerilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untukmewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakatmewaspadai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkankehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4.Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KYuntuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat
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banding maupun hakim tingkat pertama.
5.Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi ataspengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitandengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupunpenerapan hukum acara.Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangkameningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkandukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zonaintegritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersihmelayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusanKetua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedomanpembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) danwilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung danbadan peradilan dibawahnya.Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untukmelakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yangbaik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi,diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, danlemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikankepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyaikomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani(WBBM) melalui reformasi birokrasi,khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitaspelayanan publik.Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepadaK/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen)untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. MahkamahAgung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanyauntuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.
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Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikankepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemenperubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yangdiberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besarmanajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemenSDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, danpenguatan kualitas pelayanan publik.15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untukmengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukaninternal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasalayanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangankebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencarikeadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badanperadilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakansistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untukmemudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsidisetiap unit kerja.Dengan demikian dapat diharapkan tejadinyapeningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu denganmengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antarinstitusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut“interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untukmelakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proseskerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secarabersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpaduadalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnyaBadan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di MahkamahAgung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikutini:
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1.Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semuainformasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan,jurnal hukum, danlainnya;
2.Peningkatan system administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitaspengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi,dan kesaksian;
3.Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu denganmengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasiskomputer;
4.Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakanteknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrolataskinerja;
5.Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-

learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satu anorganisasi dibawahMahkamahAgung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yangdikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringankomputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan systeminformasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yangkonsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalamrotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan,pemeliharaan maupun pengelolaannya.Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat,sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaandisegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat prosespelaksanaan tugas dan fungsi disetiap unit kerja baik internal organisasiMahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistempengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalampemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengankebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukungregulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan.
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Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badandibawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:
a.Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Undang - Undang ini terbit dilator belakangi adanya tuntutan tatakelola kepemerintahan yang baik (GoodGovernance) yang mensyaratkanadanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalamsetiap proses terjadinya kebijakan publik;
b.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi diPengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasiyang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturanperaturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayananinformasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan.Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegasmelalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilansebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:144/KMA/VIII/2007tentangKeterbukaanInformasidiPengadilan(SistemInformasiPenelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kinisedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum,Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan PeradilanAgama.Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatankompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arahkebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya ManusiaPeradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya ManusiaPeradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilanmenemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belumsesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapatantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belummemenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada
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parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiappengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmenhakim yang lebih mengedepankan upayamemperoleh calon yangberkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunyaprinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkankeberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitasmediasi,(5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yangberkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untukmenjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent

scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untukmendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum adasistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untukmendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber DayaPeradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujianyang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai

dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasilasesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDMMahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDMMahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenaipenambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhankarakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dankarakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik,dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmenaparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupunlembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung.Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmendan seleksi berbasis kompetensi.Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran,Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhanoperasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama.Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui prosespembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kalitidakmendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.
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Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MAsebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi danamerupakan hal yang penting.Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakanKemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakanyaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasiKemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi PaketPeraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian AnggaranPeradilan.Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan MisiMahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baikRPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan danpemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan,Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam RangkaPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan SuratEdaran Menteri Keuangan nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi AnggaranKementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlumenetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdatadilakukan melalui peradilanelektronikDengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebihdikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganandan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalamrangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkanSurat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugasselama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
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(COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yangberkeadilan MahkamahAgungmemerintahkankepadaseluruhpengadilanagarmengoptimalkanlayananperadilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-

Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan denganmenggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasie-Court merupakan bagiandari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan SecaraElektronik. Dalam menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum dalamperkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalansecara efektif dan efisien.Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangansecara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayananadministrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e- courtpemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukansecara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaianperkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melaluipersidangan jarak jauhDengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangkaPenanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebutdengan dikeluarkannnya Surat Edaran nomor1 tahun 2020 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebutmengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayattetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan danpenahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahanpenyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer danjinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya
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masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakimtunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaranCOVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap mukatidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagimasyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harusdisidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:
- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidangmerupakan kewenangan majelis hakim untukmenentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antarpengunjung sidang (social distancing).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan sertamelarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akanhadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapatmenggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medissesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agungmelalui diklat onlineBahwa dengan terjadinya pandemic Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sertamemperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization(WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, danpernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai BencanaNasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, BadanLitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkahkebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasidilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologiinformasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana danprasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang DiklatKumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara
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konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-

learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelahterjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentangPelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona VirusDesease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan BadanPeradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yangdilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpimsepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, BadanLitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada SuratDirektorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daringyang merupakan jawaban atas surat Sekretaris KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yangdidalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paketkomunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi.Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menungguadanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitandengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning,baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemenkepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritasnasional.d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru danrenovasi Gedung kantorBerdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangannomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, makasemua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran.
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Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan KeuanganNegara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalamrangka menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomiannasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahunanggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagutahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.9.854.906.030. Penyesuaianpagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilandan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanandinas serta bimbingan teknis aparatur sipilnegara.Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaanpembangunandan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalamipenyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, halini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedungkantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilandilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak,sementarauntukrenovasigedungkantorsebagiandilakukandenganmultiyearskontrakdansebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan danrenovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaansarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalamipenyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhankekuranganan dukungan layanan minimalperadilan.e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitasdari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conferencemelalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasiini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampinganmasalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada
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tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkanseluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoommeeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi denganmedia zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakanpemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakanrentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas.Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akanmenjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasanakan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan MahkamahAgung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnyayang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secarafisik.Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoommeeting inimaka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasanperjalanan dinas keluar kantor,perjalanan dinas akan dilakukan secaraketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnyasangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untukmendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasanperjalanan dina-sini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsiMahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatansumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparaturperadilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilandibawahnya.
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANGDalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yangditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah telah menetapkan 4 (empat)sasaran strategis sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan danakuntabel;
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan penyelesaianperkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan;
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4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusanpengadilan.Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakansebagai berikut:
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparandan akuntabelUntuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparandan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan proses berperkara yang sederhana,cepat dan biaya murah serta pemenuhan sarana dan prasarana TeknologiInformasi yang memadai.Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat)indikator kinerja sebagai berikut:
a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu;
b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
d. Kepuasan masyarakat terhadap putusan dan pelayanan pengadilan.
SasaranStrategis2: Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan penyelesaian
perkara.Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mengacukepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentangPenyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada4 (empat) Lingkungan Peradilan dengan mengefektivkan jadwal persidangan,dan juga senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin melaluilaporan perkara, mengupayakan agar berkas permohonan banding berupabundle A dan bundle B dikirim secara lengkap besertae-dok sesuai ketentuanSEMA 1 tahun 2014, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPP.Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 2 (dua)indikator kinerja sebagai berikut:a. Pengiriman salinan putusan dan bundle A ke pengadilan pengaju tepatwaktu;
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b. Putusan yang menarik perhatian (ekonomi syariah) di publis palinglambat 1 hari sejak diputus;
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektifitas pengawasan.Untuk meningkatnya efektivitas pengawasan dilakukan kebijakan denganmenerapkan Perma 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim PadaMahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Perma 8 tahun2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung DiLingkunganMahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan Perma 9tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Selain itujuga dilaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan sertaprogram pembagunan Zona Integritas.Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 2 (dua)indikator kinerja sebagai berikut:
a. Surat pengaduan masyarakat yangtindaklanjuti;
b. Pengadilan Agama yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sertasurvailanceAPM;
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya tata kelola administrasi pengadilan.Untuk meningkatnya tatakelola ketertiban administrasi pengadilan dilakukankebijakan berupa penerapan stantar opersional prosedur (SOP) danmenerapkan secara patuh peraturan perundangan yang berlaku sertamelaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala.Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) indikatorkinerja sebagai berikut :a) Upload putusan pada direktori Mahkamah Agung;b) Penyusunan dan pengiriman laporan bulanan tepat waktu;



REVIEW RENSTRA 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Halaman | 87

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA AMBARAWADalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yangditetapkan, Pengadilan Agama Ambarawa menetapkan kebijakan sasaranstrategi sebagai berikut:1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan;4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;5. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;6. Terlaksananya Pengelolaan Anggaran;7. Terlaksananya Pemenuhan dan Penatausahaan aset dan BMN secaratransparan dan akuntabel;8. Terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang efektif dan efisien;9. Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang beroritentasi hasil,terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;10. Terwujudnya Penatausahaan Tata Naskah dinas sesuai denganketentuan;11. Terwujudnya Pengelolaan Ortala dan Tugas pendukung lainnya.Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakansebagai berikut:
Sasaran Strategis 1; Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabelUntuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparandan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan Proses berperkara yang sederhana danmurah serta pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yangmemadai.Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 6 (enam)indikator kinerja sebagai berikut:
a. Penyelesaian sisa perkara;
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b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
f. Kepuasan masyarakat terhadap putusan dan pelayanan pengadilan.

Sasaran Strategis 2; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian
perkara.Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mengacukepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentangPenyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada4 (empat) Lingkungan Peradilan dan juga senantiasa melakukan pengawasandan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara, memberdayakan Mediatornon Hakim dan mengupayakan alamat email para pihak berperkara sertamengoptimalkan perkara e-court.Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat)indikator kinerja sebagai berikut:a. Pengiriman salinan putusan yang dikirim kepada para pihak berperkara;b. Penyelesaian perkara yang melalui Mediasi;c. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang lengkapdan tepat waktu;d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diaksessecara online 1 hari setelah putus.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkanUntuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkanperlu dilakukan upaya Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,Sidang keliling/zitting plaats danPos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, melakukan kerjasama
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dengan pihak Pemerintah Daerah dan instansi terkait (Dukcapil, Kemenag)dalam pelakanaan sidang terpadu serta mengoptimalkan anjungan gugatanmandiri dan menggunakan aplikasi yang ada di Pengadilan Agama sebagaibentuk inovasi pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat)indikator kinerja sebagai berikut:a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;b. Sidang keliling/Zitting plaats;c. Pos pelayanan bantuan hokum;d. Sidang terpadu isbat nikah (Volunter).
Sasaran Strategis 4 ;Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan

pengadilanPengadilan dapat melakukan eksekusi (tindaklanjut) atas putusan yang telahditetapkan tersebut, sehingga perkara yang diselesaikan dapat ditindaklanjutimelalui upaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti: KPKNL,BPN, Kelurahan/Desa dan pihak Kepolisian.
Sasaran Strategis 5; Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat

pencari keadilanPengadilan Mampu melakukan Kerjasama antar instansi yang mendukunglayanan kepada masyarakat dengan berkoordinasi lintas sectoral yangmendukung terwujudnya pelayanan prima.Adapun indikator sasaran strategis ini berupa :
 Terlaksanaya Kerjasama antar instansi/Lembaga
 Terciptanya inovasi layanan masyarakat

Sasaran Strategis 6 ; Terlaksananya Pengelolaan AnggaranPengadilan agama melaksanakan pengelolaan anggaran yang bersumber dariDIPA 01 dan DIPA 04 yang diperuntukkan bagi layanan dukungan manajemenperadilan.Adapun indikator dari sasaran strategis ini adalah :
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1. Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Sasaran Strategis 7: Terlaksananya Pemenuhan dan Penatausahaan asset

dan BMN secara transparan dan akuntable;Pengadilan selaku unit kerja yang menggunakan asset dan bmn dalampelaksanaan tugas dan fungsinya juga melaksanakan penatausahaan asset danBMN yang digunakan, mulai dari pencatatatn, pemeliharaan, pelaporan danpenghapusan dan pemusnahan.Adapun indikator dari sasaran strategis ini adalah :
 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukungpelayanan peradilan
 Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan sarana prasaranauntuk menunjang pelayanan peradilan.

Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang
efektif dan efisien;Untuk terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang efektif dan efisien,maka diperlukan program yang mendukung sasaran strategis tersebut denganindikator berupa

 Terlaksananya pengelolaan Program dan Anggaran secara transparan,efektifitas, dan efiisien
Sasaran Strategis 9: Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang

berorientasi hasil, terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan;Pengelolaan Kepegawaian adalah salah satu unsur utama keberhasilan dalammewujudkan capaian strategis yang disusun dan ditetapkan,oleh karena perludilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasipada hasil.Untuk mendukung hal tersebut, maka ditetapkan indikator dari sasaran strategisini :

 Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM
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 Terwujudnya hasil pembinaan bagi aparatur di lingkungan peradilan
 Terwujudnya database pegawai yang valid

Sasaran Strategis 10: Terwujudnya Penatausahaan Tata Naskah Dinas
sesuai dengan ketentuanPelaksanaan administrasi perkantoran Sebagian besar menggunakan tatanaskah dinas yang dikelola oleh unit administrasi, demikian juga PengadilanAgama dalam pelaksanaan tugas di sekretariatan dan kepaniteraanmenggunakan tata naskah dinas sebagai salah satu komunikasi organisasi antarunit kerja maupun instansi dan lembaga.Untuk mendukung hal tersebut, maka ditetapkan indikator dari sasaran strategisini :

 Terlaksananya Penatausahaan Tata Naskah dinas sesuai denganketentuan sesuai dengan PERKA ANRI No.5 tahun 2021
Sasaran Strategis 11: Terwujudnya pengelolaan Organisasi Tata Laksana

dan Tugas pendukung lainnya.Penataan organisasi dan tata laksana pada sebuah organisasi adalah dasarkeberhasilan tugas dan fungsi utama, dengan tatalaksana yang baik danmempunyai standar operasional prosedur sebagai modal berjalannya sebuahorganisasi.Demikian juga pengadilan agama sebagai organisasi pemerintah perlumenetapkan tata laksana yang baik berupa pemberlakuaan standar operasionalprosedur pada setiap kegiatan uatama dan kegiatan pendukung lainnya.Untuk mendukung hal tersebut, maka ditetapkan indikator dari sasaran strategisini :
 Terlaksananya pengelolaan tata laksana organisasi
 Terwujudnya kualitas layanan dukungan manajemen untukmendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan
 Terlaksananya pengelolaan Hubungan Masyarakat dan TeknologiInformasi
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 Terwujudnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secaraoptimal
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BAB IV
PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 -2024 diarahkan untuk lebih merespon berbagai tantangan dan peluang sesuaidengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internalmaupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untukmenggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan,program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurunwaktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yangdiharapkan.Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Ambarawa harus terusdisempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifatterbuka dari kemungkinan perubahan.Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanapengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadapkegiatan yang dikelola.Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit‐unit kerja di lingkunganPengadilan Agama Ambarawa memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntunbagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu2020‐2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Ambarawa dapat terwujuddengan baik.
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POTENSI PERMASALAHAN DAN STRATEGI TAHUN 2020-2024

PERMASALAHAN TANTANGAN POTENSI STRATEGI
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabelPenyelesaian perkara tepat waktutidak seluruhnya dapat dilaksanakandikarenakan Tergugat/Termohon yangberada di luar negeri, luar wilayahhukum dan perkara yang salah satupihak adalah PNS, TNI, Polri danperkara yang menyangkut kebendaan

Semakin dituntutnya pengadilan untukdapat melaksanakan perdamaian di setiaptahapan acara Pengembangan inovasi dalam bentukTeknologi informasi Mengoptimalkan pelaksanaan e-court dane-litigasi
Minimnya Sumber daya manusia padakepaniteraan (Jurusita/Jurusita PenggantiTingginya harapan masyarakat kepadaPengadilan Agama Semakin mudahnya masyarakatmengajukan pengaduan Penerapan one day minute dan one daypublish Menerapkan SOP one day minute dan oneday publish

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkaraSalah satu pihak yang mengajukanupaya hukum berada di luar negeriatau di luar wilayah hukum Proses pengiriman yang membutuhkanwaktu lama Pengembangan inovasi dalam bentukTeknologi informasi Mengoptimalkan sistem e-litigasi
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkanBelum tersedianya anggaran di DIPAPengadilan Agama Ambarawa, makaPengadilan Agama Ambarawa belumdapat merealisasikan indikator kinerjaberupa pelaksanaan sidang di luargedung pengadilan.

Semakin banyaknya pencari keadilan yangberdomisili jauh dari lokasi kantorPengadilan Agama Banyaknya jumlah perkara dan luasnyawilayahnya hukum kota Semarang dansulit dijangkau Mengusulkan kepada Mahkamah Agunganggaran pelaksaan sidang di luar gedungpengadilan
Belum tersedianya anggaran diPengadilan Agama Ambarawapelaksanaan sidang terpadu untukpermohonan identitas hukum baikisbat nikah maupun asal usul anak,maka indikator kinerja ini juga belumdapat dilaksanakan dan belum adakerjasama antara Pengadilan Agama

Kurangnya respon dari pihak terkait Hubungan kerjasama yang baik antaraPengadilan Agama Ambarawa denganPemerintah Kota Semarang (DinasDukcapil)
Melakukan kerjasama dengan pihakKementerian Agama untuk pelaksanaansidang terpadu
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Ambarawa dengan KementerianAgama Kota Semarang.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.Adanya perlawanan pelaksanaaneksekusi Kurangya pengamanan dari pihakkepolisian Adanya aplikasi Jamu Kuat Melakukan kerjasama dengan pihakterkait
Terwujudnya Pelayanan Prima bagi masyarakat Pencari KeadilanPerbedaan persepsi terkait Tugas danfungsi Pengadilan Agama Kurangnya pemahaman oleh instansiterkait terhadap Tugas dan fungsiPengadilan Agama Penerapan TI dan Website / medsos dalampelaksanaan tugas dan fungsi Mempublikasikan tugas dan fungsiPengadilan Agama pada website danmedsos
Terlaksananya pengelolaan anggaranAnggaran yang belum memadai Banyak program prioritas yangdilaunching Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan pemanfataan TI untukpelaksanaan program prioritas
Terlaksananya pemenuhan dan penatausahaan aset dan BMN secara transparans dan akuntabelTerdapat BMN yang mempunyai nilaidi bawah nilai Kapitalisasi Menjadi potensi temuan PengawasInternal dan Eksternal Pembinaan dari Mahkamah Agung danAPIP Membuat surat pernyataan bahwa nilaiBMN di bawah nilai KapitalisasiMasih kurangnya jumlah alat pengolahdata dibanding dengan kebutuhan alatpengolah data Terhambatnya pelaksanaan tugas danfungsi Tersedianya anggaran pemeliharaan Mengoptimalkan anggaran pemeliharaanalat pengolah data
Terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang efektif dan efisienAnggaran Definitif yang tidak sesuaidengan usulan anggaran Tidak terpenuhinya Program Kegiatanyang telah direncanakan Menyusun Skala Prioritas Program dananggaran Mengoptimalkan anggaran yang tersedia
Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang berorientasi hasil, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkanMasih banyak pegawai yang rangkapjabatan Program kerja yang tidak dapat tercapaidengan baik Pengembangan Teknologi Informasi Merancang aplikasi pendukungpelaksanaan tugas dan fungsi
Terwujudnya Penatausahaan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuanTidak tersedianya sarana arsip tatanaskah dinas Penataan arsip yang tidak tertib danberantakan (ambyar) Pengembangan Teknologi Informasi Merancang aplikasi pendukungpelaksanaan tugas dan fungsi
Terwujudnya Pengelolaan organisasi tatalaksana dan tugas pendukung lainnyaBelum maksimalnya implementasi SOP Kurangnya sosialisasi kepada seluruhPegawai Komitmen dan semangat kerja pegawai Melaksanakan sosialisasi SOP melaluiRapat Koordinasi dan evaluasi
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Hakim Pengawas yang tidakmemperbaharui  tentang aturan yangberlaku Adanya temuan yang tidak sesuai denganketentuan yang berlaku Pemanfaatan website sebagai media kerjadan informasi Memberikan informasi tentang aturanbaru kepada Hakim Pengawas
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MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sasaran
Program

Target
(rata-rata
5 tahun)

Indikator Target (kualitas) Strategi

2020 2021 2022 2023 2024 Program Indikator
Kinerja

Target
(Kuantitas)

Kegiatan Anggaran

Terwujudnya prosesPeradilanyang Pasti,Trasparandanakuntabel

100,00% Persentase sisaperkara yangdiselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkanpenyelesaianperkara yangsederhanadan murah
Penyelesaian sisaperkara 140 MelakukanPenundaansidang yang tidakterlalu lama97,41% Persentaseperkara yangdiselesaikantepat waktu.

97% 97% 97,68% 97,68% 97,68% Penyelesaianperkara tepatwaktu 2720 Menambah harisidang
98,60% Persentaseperkara yangtidakmengajukanupaya hukumBanding

97% 97% 99,67% 99,67% 99,67% Putusanpengadilan dapatditerima 2720 Melakukan bedahberkas perkara
99,20% Persentaseperkara yangtidakmengajukanupaya hukumKasasi

98% 98% 100% 100% 100% Putusanpengadilan dapatditerima 2720 Melakukan bedahberkas perkara
99,20% Persentaseperkara yangtidakmengajukanupaya hukumPeninjauanKembali

98% 98% 100% 100% 100% Putusanpengadilan dapatditerima 2720 Melakukan bedahberkas perkara
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100,00% Indek respondenpencari keadilanpencari keadilanyang puasterhadap layananperadilan
100 100 100 100 100 Meningkatnyanilai IKM 350 Meningkatkansarana layananMeningkatkankualitas SDMlayanan melaluipelatihanMeningkatkantransparansiPeningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara

100,00% Persentasesalinan putusanyang dikirimkepada parapihak tepatwaktu
100 100 100 100 100 Meningkatkanpengawasandan evaluasisecara rutinmelaluilaporanperkara,memberdayakan Mediatornon Hakim,mengupayakan alamatemail parapihakberperkaradanmengoptimalkan perkara e-court

Pelayanan dalampenyediaansalinan putusan 2720 Mengupayakanalamat emailpara pihakberperkaraMelaksanakanperkara secara e-court5,34% PersentasePerkara yangdiselesaikanmelalui mediasi
2% 2% 11,36% 11,36% 11.36% Meningkatnyaperjanjianperdamaian 44 Melakukankerjasamadengan mediatornon hakim74,00% Persentaseberkas yangdimohonkanbanding, kasasidan peninjauankembali yangdiajukan secaralengkap dantepat waktu.

35% 35% 100% 100% 100% Penyelesaianperkara banding,kasasi dan PKdiselesaiakantepat waktu
9 Membuat cekliskelengkapanberkas banding,kasasi dan PKMembuatschedulepemberkasanbanding, kasasidan PK100,00% Persentaseputusan perkarayang menarikperhatianmasyarakat yangdapat diaksessecara online

100% 100% 100% 100% 100% Peningkatanaksesmasyarakat/pengunjungterhadap website
9 Mengupdatedirektori putusanMengupdatemenu websiteresmi PengadilanAgama
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dalam waktu 1hari setelahputus resmi PengadilanAgama
Meningkatnya aksesperadilanbagimasyarakatmiskin danterpinggirkan

100,00% Persentaseperkara prodeoyangdiselesaikan.
100% 100% 100% 100% 100% MeningkatkanupayaPembebasanbiaya perkarauntukmasyarakatmiskin,Sidangkeliling/zittin

g plaats danPos PelayananBantuanHukum,melakukankerjasamadengan pihakPemda daninstansiterkait danmengoptimalkan anjungangugatanmandiri sertapenggunaanaplikasi yangtersedia

Penyerapananggaran secaramaksimal 10 MembuatRencanaPenggunaanAnggaran
3.500.000

Mengusulkanpenambahananggaran prodeo60,00% Persentaseperkara yangdiselesaikan diluar gedungpengadilan
0% 0% 100% 100% 100% 0 MembuatRencanaPenggunaanAnggaran

0
Mengusulkanpenambahananggaranperkara yangdiselesaikan diluar gedungpengadilan100,00% PresentasePencari KeadilanGolonganTertentu yangmendapatlayanan BantuanHukum(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100% 1165 MembuatRencanaPenggunaanAnggaran
36.000.000

Mengusulkanpenambahananggaranposbakum100,00% PersentasePerkaraPermohonan(Voluntair)Identitas Hukum
100 100% 100% 100% 100% MeningkatnyakepercayaanmasyarakatterhadapPengadilan Agama

34 Melakukankerjasamadengan pihakPemda daninstansi terkait
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Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan.
67,00% PersentasePutusan PerkaraPerdata yangditindaklanjuti(Eksekusi)

67% 67% 67% 67% 67% Meningkatkan koordinasidenganinstansiterkait(KPKNL, BPN,Kelurahan/Desa dan pihakKepolisian)

Peningkatankepatuhanmasyarakatterhadap putusanPengadilan Agama
0 Melakukankerjasamadengan instansiterkait untukpelaksanaaneksekusiMengadakanDDTK untukpeningkatankemampuan JSdalammelaksanakaneksekusi
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MATRIK RENCANA STRATEGIS TAMBAHAN 2020-2024

Sasaran Program Target
(rata-rata
5 tahun)

Indikator Target (kualitas) Strategi

2020 2021 2022 2023 2024 Program Indikator
Kinerja

Target
(Kuantit

as)

Kegiatan Anggaran

TerwujudnyaPelayanan Primabagi masyarakatPencari Keadilan
100% Terlaksananyakerjasama antarinstansi / lembaga 100% 100% 100% 100% 100% DukunganProsesPenyelesaianperkara

Terjalinnyahubungankerjasama antarinstansi
2 Melaksanakan Moudenganinstansiterkait100% Terciptanyainovasi layananmasyarakat 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaanrancangan inovasilayanan 2 MerancanginovasilayananTerlaksananyaPengelolaanAnggaran 98,33% TerlaksananyaPembinaanAdministrasi danPengelolaanKeuangan

99,59% 97.88% 99% 99,5% 100% DukunganManajemendanPeningkatanManajemenPeradilanAgama

Pelaksanaanpembinaanadministrasi danPengelolaanKeuangan
1000 Melaksanakanpembinaandanadministrasipengelolaan keuangan

4.270.109.000

TerlaksananyaPemenuhan danPenatausahaanaset dan BMNsecaratransparans danakuntabel

99,8% Terpenuhinyakebutuhansarana danprasarana dalammendukungpelayananperadilan

99% 100% 100% 100% 100% Pemenuhansarana danprasarana 3 Memenuhikebutuhansarana danprasarana
127.500.000

99,8% Terlaksananyapengelolaan dan 99% 100% 100% 100% 100% Pengelolaan danpenatausahaan 100 Melaksanakan 50.000.000
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penatausahaansaranaprasarana untukmenunjangpelayananperadilan
sarana danprasarana pengelolaan danpenatausahaan saranadanprasaranaTerwujudnyaRencana Programdan Anggaranyang efektif danefisien

100% TerlaksananyaProgram danAnggaran secaratransparan,efektifitas, danefiisien
100% 100% 100% 100% 100% PenyusunanRencana Programdan anggaranserta pelaporan

30 MembuatRencanaProgramdanAnggaranMengusulkan RencanaProgramdanAnggaranMembuatlaporanpelaksanaan programdananggaranTerwujudnyaPengelolaanKepegawaian yangberoritentasi hasil,terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan

100% TerwujudnyatransparansipengelolaanSDM
100% 100% 100% 100% 100% PengelolaanSumber DayaManusia Pengelolaankepegawaian 20 Mempublikasipengelolaan SDM100% Terwujudnyahasil pembinaanbagi aparatur dilingkunganperadilan
100% 100% 100% 100% 100% 14 Melakukanpembinaanbagiaparaturperadilan100% Terwujudnyadatabase 100% 100% 100% 100% 100% 20 Pengelolaan database
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pegawai yangvalid kepegawaianTerwujudnyaPenatausahaanTata Naskah dinassesuai denganketentuan
100% TerlaksananyaPenatausahaanTata Naskahdinas sesuaidengan PerkaAnri No. 5 tahun2021

100% 100% 100% 100% 100% Penatausahaan tata naskahdinas Pengelolaan tatapersuratan 1000 Menatausahakan tatapersuratan
TerwujudnyaPengelolaanOrtala dan Tugaspendukunglainnya

100% Terlaksananyapengelolaan tatalaksanaorganisasi
100% 100% 100% 100% 100% Pengelolaantata kelolaorganisasi Penyusunan SOP 31 MenyusundanmengimplementasikanSOP100% Terwujudnyakualitas layanandukunganmanajemenuntukmendukungpelaksanaanpelayanan primaperadilan

100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaantugasdukunganpelayananperadilan
Pelaksanaankebersihan,keamanan dankeprokolan

30 Melaksanakankebersihan,keamanandankeprotokolan
100% TerlaksananyapengelolaanHubunganMasyarakat danTeknologiInformasi

100% 100% 100% 100% 100% PelayananHumas dan TI PelaksanaanKerjasama danpengembangan IT 2 MelakukankerjasamadenganpihakekseternalMengembangkan TIuntukmendukungpelaksanaan Tusi
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100% Terwujudnyakualitaspengawasankinerja aparatperadilan secaraoptimal
100% 100% 100% 100% 100% TindaklanjutPengawasaninternal daneksternal

Pelaksanaantindaklanjut hasilpengawasan 3 MenindaklanjutiHawasbiddanPengawasan dari pihakeksternal
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MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024

KODE PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET (Input dan Output) KET

2020 2021 2022 2023 2024005.01.01 DukunganManajemen Meningkatnyakualitas layanandukunganmanajemen untukmendukungpelaksanaanpelayanan primaperadilan

Meningkatnya dukungan manajemen nonoperasional satker daerah 1 1 1 1 1

005.01.02 Pengadaansarana danprasarana diMahkamahAgung
Terpenuhinyakebutuhan saranadan prasaranadalam mendukungpelayananperadilan

Meningkatnya layanan Sarana danPrasarana Internal 2 2 2 3 3

005.04.08 Penegakan danPelayananhukum Terselanggaranyadukungan teknispenyelesaianperkara dilingkunganperadilan agama
Jumlah masyarakat miskin danterpinggirkan yang mendapat kemudahanakses berperkara 15 45 50 55 60
Jumlah dukungan manajemen peradilanagama 945 945 970 1000 1000
Jumlah SDM mendapatkan bimbinganteknis Peradilan Agama 0 0 36 40 45


