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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi UmumPengadilan Negeri Blora merupakan lingkungan PeradilanUmum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaipelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan. Pengadilan Negeri Blora sebagai kawal depan MahkamahAgung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.Perencanaan strategis adalah langkah awal yang dilakukanPengadilan Negeri Blora agar mampu menjawab tuntutan lingkunganbaik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasilyang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis danbersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dankendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Blora.Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yangkemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis inikelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan olehsumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasaranaserta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan NegeriBlora, baik lingkungan internal maupun external sebagai variablestrategis.Pengadilan Negeri Blora dalam menjalankan tugas dan fungsinyatersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi MahkamahAgung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaankehakiman di Indonesia. Adapun cakupan wilayah hukum PengadilanNegeri Blora yaitu meliputi 16 Kecamatan :
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1. Kecamatan Blora Kota2. Kecamatan Jepon3. Kecamatan Banjarejo4. Kecamatan Bogorejo5. Kecamatan Tunjungan6. Kecamatan Jiken7. Kecamatan Ngawen8. Kecamatan Kunduran9. Kecamatan Japah10. Kecamatan Cepu11. Kecamatan Sambong12. Kecamatan Randublatung13. Kecamatan Kedungtuban14. Kecamatan Kradenan15. Kecamatan Todanan16. Kecamatan JatiPenyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan NegeriBlora Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (SPPN). Renstra Pengadilan Negeri Blora mengacu padaRenstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) 2015-2019. Dalam rangka menata kembali organisasidan tata kerja Pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan PermaNomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraandan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatanPanitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkanjabatan struktural baru. Tugas pokok dan fungsi peradilan menjaditanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatanperadilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agungtersebut, serta diselaraskan dengan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)Mahkamah Agung RI 2015 – 2019, Pengadilan Negeri Blora telah
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mereviu sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bloraantara lain:1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan danAkuntabel.2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin danTerpinggirkan.4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerjayang telah ditetapkan tersebut meliputi :1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakanprogram untuk mencapai sasaran strategis dalam hal PeningkatanPenyelesaian Perkara, Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim,Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam halPeningkatan Pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untukmencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan AksesibilitasMasyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice).Reviu Rencana Strategis ke- IV Pengadilan Negeri Blora tahun2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalamkerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistemperadilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan,akuntabel dan terpercaya.
1.2. Potensi PermasalahanDalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaiPengadilan Negeri Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Bloraberpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalamCetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka RencanaJangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019
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sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencanastrategis Pengadilan Negeri Blora dalam upayanya mewujudkan visi danmisi serta tujuan organisasi.Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada PengadilanNegeri Blora dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukananalisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal darilingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerjapembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakanpendekatan Resources (Sumberdaya) dan Organization (Organisasi)yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.
a. Analisis Lingkungan InternalLingkungan Internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yangdapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalammenunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaankegiatan.1. Kekuatan (strength)

- Potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- Potensi Lingkungan internal yang memadai;
- Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru.2. Kelemahan
- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dilingkungan Peradilan secara internalperadilan menyangkut masalah pengelolaan TeknologiInformasi (TI) yang dirasakan masih sangat kurang, padahaluntuk mencapai misi Mahkamah Agung tetang mewujudkanpelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, makasektor di Internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalahsarana dan prasarana TI;
- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TIsebagai sarana pelayanan publik;
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- Belum meratanya kemampuan sumber daya manusiapegawai;
- Pelayanan Publik belum maksimal;
- Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik;
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yangmenggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya;
- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dilingkungan peradilan secara internalperadilan menyangkut kepaniteraan dan kesekretariatan;
- Kurangnya pegawai yang mendukung pelaksanaan Tupoksi;
- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output danoutcome.

b. Analisis Lingkungan EksternalLingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktorlingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada instansiPengadilan Negeri Blora yakni berupa :
- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, danmasyarakat setempat;
- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budayamasyarakat setempat;
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan barang danjasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang danjasa.Dari Analisis lingkungan internal dan ekternal diatas, potensipermasalahan pada Pengadilan Negeri Blora dipetakan kembali melaluianalisa SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis untukmenganalisa dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkanfaktor Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats dalam sebuahorganisasi dan bisnis. Metode ini diperkenalkan oleh Albert Humpreydalam sebuah Kongres di Stanford University pada 1960 dan 1970.



Reviu RENSTRA Pengadilan Negeri Blora 2015-2019 Tahun 2018 Halaman 6

1. Strengths (kekuatan) meliputi :a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Blora beserta segenap pihakyang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri;b. Sumber daya manusia yang cukup kompeten;c. Koordinasi Internal yang cukup baik;d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaantugas pokok, dan fungsi (TUPOKSI);e. Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Weakness (kelemahan) meliputi :a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata;b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil;c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik;d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belummerata;e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama;f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok danfungsi (TUPOKSI);
3. Opportunities (peluang) meliputi :a. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasanperadilan;b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan danketerampilan;c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dariperaturan yang ada;d. Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru;e. Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapatmanjadi motivasi untuk berkembang;
4. Threats (hambatan) meliputi :a. Terbatasnya sumber dana;b. Terbatasnya sarana dan prasarana;c. Kurangnya sumber daya manusia yang ada;
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokokdan fungsi Pengadilan Negeri Blora Kelas IB. Visi Pengadilan   NegeriBlora mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitusebagai berikut :

Visi disini berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemanainstansi Pengadilan Negeri Blora, harus dibawa dan diarahkan agardapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif,serta produktif dan tetap dalam koridor upaya mewujudkan cita dancitra yang diinginkan Pengadilan Negeri Blora.
MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visiyang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Blora dapat terlaksanadan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Blora mengacukepada Misi Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Blora Kelas IB Yang Agung”

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Blora

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan

Negeri Blora

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi di

Pengadilan Negeri Blora
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2.2. Tujuan dan Sasaran StrategisDalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Bloraseperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misitersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah danoperasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Bloraberusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan olehorganisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikantujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dankemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategisini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Blora untukmengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuanstrategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusantujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :Tujuan strategis Pengadilan Negeri Blora tahun 2015-2019adalah :1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilanmelalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkaramelalui pemanfaatan teknologi informasi;3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakatmiskin dan terpinggirkan; dan4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.Adapun sasaran strategis Pengadilan Negeri Blora Kelas IBTahun 2015-2019 adalah :1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan danAkuntabel;2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin danTerpinggirkan;
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4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
INDIKATOR KINERJA UTAMAIndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur ataskeberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut iniadalah Indikator Utama Pengadilan Negeri Blora :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
PENANGGUNG

JAWAB1. Terwujudnya Proses Peradilan yangpasti, Transparan dan Akuntabel a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

Panitera
b. Persentase Perkara :

- Perdata
- Pidanayang diselesaikan tepat waktu

Panitera

c. Persentase Penurunan sisa perkara :
- Perdata
- Pidana

Panitera
d. Persentase perkara yang Tidak MengajukanUpaya Hukum :

 Banding
 Kasasi
 PK

Panitera

e. Persentase Perkara Pidana Anak YangDiselesaikan dengan Diversi Panitera
f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan Panitera

2. Peningkatan Efektivitas PengelolaanPenyelesaian Perkara a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh parapihak Tepat Waktu Panitera
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melaluiMediasi Panitera
c. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding, Kasasi dan PK secara lengkap dantepat waktu.

Panitera
d. Persentase putusan perkara yang menarikperhatian masyarakat yang dapat diaksessecara online dalam waktu 1 hari setelahdiputus

Panitera

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Paniterab. Persentase Perkara yang diselesaikan di luarGedung Pengadilan Panitera
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentuyang Mendapat Layanan Bantuan Hukum(Posbakum)

Panitera
4. Meningkatnya Kepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara Perdata yangDitindaklanjuti (dieksekusi) Panitera
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah  Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RISesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuangdalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangkamewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung,maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran sebagaiberikut:1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan;6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilansecara optimal;7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihanSumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahankebijakan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel.Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yangpasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagaiberikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasanperkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan(4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagaiberikut :
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a. Penyempurnaan Penerapan Sistem KamarPenerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor :142/KMA/SK/IX/ 2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor :017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamarpenanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidanakhusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamarTUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjagakonsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme HakimAgung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara diMahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belumsepenuhnya 69 aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selainbelum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yangmengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar,juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar,sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandangsangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulangstruktur organisasi sesuai dengan alur kerja penangananmanajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasiperkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhanmasing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.
b. Pembatasan Perkara KasasiTingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80%perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum keMahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehinggasulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaanpermasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal inidisebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasilputusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehinggamemicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapanmajelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlianmengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengankeahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan
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Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap danTingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasidiklat dan akan diperbarui secara berkala.
c. Proses berperkara yang sederhana dan murahSeperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkatkeberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solutiondan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20%sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkanproduktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanismeprosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasibelum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semuahakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahamanmereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas,sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secaraligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metoderekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkansosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama denganlembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkarayang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesaidengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatankecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosanhukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya(small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakandengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dariMahkamah Agung.
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

penyelesaian perkaraJangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agungsesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara padaMahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani
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oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu)tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara padaTingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran KetuaMahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkarayang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agamadan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaanperkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkanalasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Denganadanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasikinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastianhukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaianperkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilandibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat KeputusanKMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan HariMusyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesiapada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapanharus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkaraditerima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktupenangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnyaperkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanyaberada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertamadan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungNomor  2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) LingkunganPeradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada PengadilanTingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangpenyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambatdalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaianminutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkaraMahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukanevaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
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Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuatterobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhispesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim courtsehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, MahkamahAgung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya smallclaim court.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkanUntuk mewujudkan sasaran strategis peningkatn aksesperadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3(tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkarauntuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) PosPelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskinPembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisirealisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendalaketerbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkandengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporankeuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadaplayanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukanpublikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin,penajaman estimasi baseline bedasarkan data (1 s/d 5 tahun kedepan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja samadengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanismepenggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama denganKementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuantersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.
b. Sidang keliling/ Zitting plaatsSidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannyaselain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin
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dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantumasyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir,akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhikebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karenaketerbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajamanestimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaranserta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama danKementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.
c. Pos pelayanan bantuan hukumPelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakanuntuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuanmembayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis danpendampingan hak hak pencari keadilan di luar persidangan (nonlitigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengankementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuanhukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secaramateriil didalam persidangan.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan

pengadilanDengan arah kebijakan sebagai berikut : Jangka waktupenanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RImenyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh MahkamahAgung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelahperkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada TingkatPertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran KetuaMahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkarayang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agamadan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaanperkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua
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Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkanalasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Denganadanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasikinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastianhukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaianperkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilandibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat KeputusanKMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan HariMusyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesiapada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapanharus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkaraditerima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktupenangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnyaperkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanyaberada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertamadan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungNomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di PengadilanTingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) LingkunganPeradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada PengadilanTingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangpenyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambatdalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaianminutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkaraMahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukanevaluasi secara rutin melalui laporan perkara.Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuatterobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhispesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim courtsehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, MahkamahAgung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya smallclaim court.
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Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat

tenaga teknis di lingkungan PeradilanSistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessmentuntuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, sertapelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikatuntuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan danmengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi(Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencaripegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan programpendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacitybuilding), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihanaparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasipenilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuansistem manajemen informasi yang terkomputerasi. Penggunaanparameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan PenggunaanParameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannyaadalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di BawahMahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor :071/KMA/SK/V/ 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerjadalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim danPegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yangBerada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itudiperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukungoleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatankinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukanpenyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja danintegritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah MahkamahAgung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasikinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenaiklasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitashakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.
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Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinandalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yangdapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihanpenyusunan dan pengukuran SKP.
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian,

pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan

Mahkamah AgungUntuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sisteminformasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yangsederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagaiberikut: (1) Transparansi kinerja 75 secara efektif dan efisien; (2)Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3)Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisienMahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telahberupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaaninformasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencarikeadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian,dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyaktimbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internalorganisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistempengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untukmemudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsidi setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinyapeningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitudengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unitatau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasidisebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintahuntuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikanproses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang
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diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologiinformasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yangmenjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadiorganisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjangpenting yang akan mendorong terwujudnya Badan PeradilanIndonesia yang agung.Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan saranapendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan aksesterhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luarpengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atasaktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi,permintaan informasi, dan kesaksian;c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitudengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya denganproses berbasis komputer;d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu denganmenggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukanpemantauan dan kontrol atas kinerja;e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknismenuju elearning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi dibawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistemtunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung,melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar diseluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusatini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten diseluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalamrotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknispenyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.
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b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasiPerkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembangbegitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam prosespenyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudahdan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unitkerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilandi bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif danterintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturanaturanagar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. PemanfaatanTeknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapatmengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan danregulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan dibawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangiadanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (GoodGovernance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas,transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesterjadinya kebijakan publik;b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi diPengadilan, Mewujudkan 77 pelaksanaan tugas dan pelayananinformasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuandalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukanpedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsidan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayananinformasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentangPedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai penggantiSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi diPengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau
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Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannyaCTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkanCTS Versi 03 di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militerdan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.
c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TIDalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salahsatu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bilaBadan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yangkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim danaparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengandemikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yangbersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana danterintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemenSDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasiskompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HRManagement (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkanoperasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligusmenjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalammanajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahamisecara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antaraketerampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal(personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilakukerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadidua, yaitu soft competency dan hard competency. Soft competencyadalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untukmengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia sertamembangun interaksi dengan orang lain, contohnya : leadership,communication dan interpersonal relation. Sedangkan hardcompetency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuanfungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitandengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hardcompetency di lingkungan peradilan adalah memutus perkara,
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membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lainsebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusunprofil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profilkompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competencymaupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengandefinisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profilkompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untukjabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalampengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehinggaselanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi danpromosi;c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;d. Remunerasi berbasis kompetensi;e. Pola karir berbasis kompetensi.Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi,maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasadikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akanmenggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian.Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmendan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhanpelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberianremunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksuddalam RB). Sehubungan dengan pengembangan karir, MahkamahAgung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis)dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agungdan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagaidasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasukmembangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yanglebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi
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digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukanpemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinyadisesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif.Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yangterdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secaraterdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkanimplementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkanadanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembanganpengetahuan serta keterampilan penanggung jawab pengelola SDM didaerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif danefisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan,berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnyaimplementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagaiberikut :1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukungkemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabatstruktural Badan Peradilan.3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian danpenguatan SDM pengelolanya.4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian denganstrategi manajemen SDM.5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadudengan visi, misi dan sasaran organisasi.6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadapperubahan sistem, ketentuan dan prosedur.7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etikaprofesi.Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah BadanPeradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluaswawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akanmendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan
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pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkandapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap BadanPeradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergisdengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagaibagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalamrangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakancara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber dayamanusia 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 Indonesiayang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilanuntuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yangterbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untukmendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif,berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan“Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan AparaturPeradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified andRespectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapatterwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitumeliputi:1. Kelembagaan (institusional);2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;3. Sumber daya manusia;4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;5. Pemanfaatan hasil diklat;6. Anggaran diklat; serta7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian danpengembangan).



Reviu RENSTRA Pengadilan Negeri Blora 2015-2019 Tahun 2018 Halaman 25

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokusperhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan danpelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen danberkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya,pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim danaparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formalyang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akanmenyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka gelutisepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seoranghakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasakeadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimanaseorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasikomputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagaipedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harusdiperhatikan, yaitu :a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantuhakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikanberkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangankompetensi hakim dan pegawai pengadilan.Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akansepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa(adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasiberbasis pengetahuan (knowledge based organization). Para hakimserta aparat peradilan akan terus belajar dari produkproduk yangdihasilkan oleh mereka sendiri. Untuk memastikan berhasilnyaimplementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan PelatihanProfesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas danTerhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lainsebagai berikut:
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1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM padapelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagiprogram pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilanyang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasukpenyesuaian dengan penerapan sistem kamar.3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutanbagi hakim dan aparat peradilan.4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihanyang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternaluntuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar,ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDMsecara keseluruhan. Perubahan suatu business process sebagaiakibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru danpeningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yangbaru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi padaproses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuaidengan keahlian mereka.Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama,yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistemkerja.
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan

kinerja aparat peradilan secara optimalUntuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasanaparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1)Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaanparameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatanakuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan(4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisialsebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraianper arah kebijakan sebagai berikut :
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a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan Peningkatanpengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapaidengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber DayaManusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) PenggunaanParameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3)Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduanbagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agungdan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsipengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia PelaksanaFungsi Pegawasan masih terkendala dengan sumber daya yangmasih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untukmendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan BersamaMahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik danPedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalahdengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan AuditorAdministrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDMpengawasan internal.b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagimasyarakat Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas PelayananPengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentangkendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitanuntuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada danPengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasanuntuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsimaksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untukdiklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuankerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untukmenindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapattantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui danmemahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasijaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap
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identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaituKeputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentangpetunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkunganlembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, BadanPegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologiclient server serta database yang tersentralisasi, untukmempermudah pengintegrasian data (Sistem InformasiPersuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuranpengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus;Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi MajelisKehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehinggastrategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alurpengawasan internal, membangun mekanisme penyampaianpengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawaiinternal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melaluiLayanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampungdan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan denganwhistleblower/justice collabolator melalui aplikasi sistem webBadan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada PengadilanTingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untukmenindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimalkarena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasidengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduanterhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perludilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yangtidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yangberorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadappengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar PelayananOrganisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal danmelakukan pengawasan secara terus-menerus gunameningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.
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c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisialsebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Redefinisihubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitradalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahanbelum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antaraMahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai LembagaPengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterimaoleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan MahkamahAgung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisiHubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitradalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya PeraturanBersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain,peraturan Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman PerilakuHakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor :04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata CaraPembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan KeputusanMajelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yangdilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknistindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai LembagaPengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalampelaksanaan pengawasan.
Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan
SDM, Keuangan dan Aset.Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensidan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1)Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2)Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :
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a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia PeradilanPeningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agungdicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan polarekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataanpola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untukmenata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilanmenemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDMyang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan denganmenemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen diMahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDMyang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasihakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebihobjektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yanglebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitasselain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunyaprinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yangmencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalamrangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (testpsikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali sertamengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsiperadilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scoutingke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untukmendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7)Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkanpotensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataanpola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanyametode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dandapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai danperingkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporanhasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai,peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasipenempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya



Reviu RENSTRA Pengadilan Negeri Blora 2015-2019 Tahun 2018 Halaman 31

standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadihakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seoranghakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yangkuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, danlain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam prosesrekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dariKomisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompetenbersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yangdipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksiberbasis kompetensi.
b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya ManusiaPeradilan Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasiSumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukanadalah sistem pembinaan meliputi peningkatankapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakimmaupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter(reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arahkebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparaturperadilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum adaketentuan 86 sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaanaparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturanperundang-undangan teknis yang selama ini mengaturpembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananyaperbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasibagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukansinkronisasi berbagai peraturan perundanganundangan yangselama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No.43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabatnegara. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arahkebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasisumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukanassessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk
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pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihanSumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabatsetingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan,tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkanadalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistemmanajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HRManagement), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawaiberdasarkan hasil assessmen, (3) pelaksanaan programpendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secaraberkelanjutan (capacity building), (4) menyusun standarisasisistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan(dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5)menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untukmenuju pembaruan sistem manajemen informasi yangterkomputerisasi.Dengan arah kebijakan sebagai berikut:a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agungb. Penataan manajemen dalam rangka good court governancec. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance danpengembangan budaya organisasi yang efektifUntuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaanmanajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif danefisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :(1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;(2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;(3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan;(4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan(5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :
1) Kemandirian Anggaran Mahkamah AgungKondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agungmengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan
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operasional.Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakankendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukanoleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas danKementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkanalokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dantanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, makaketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arahkebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapaidengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan RancanganPeraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran(2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket PeraturanPerundang-undangan Keuangan terkait KemandirianAnggaran Peradilan.
2) Penataan manajemen dalam rangka good court

governance.Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran BadanPeradilan diperlukan penataan manajemen secaramenyeluruh menuju good court governance meliputi arahkebijakan sebagai berikut: a) Restrukturisasi program,kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan; b)Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidangperadilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja diMahkamah Agung dan; c) Analisis kebutuhan riil sebagaiacuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasi capaiankinerja; d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset danpenerapan tata kelola aset berbasis risk analysis.
3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good

court governance dan pengembangan budaya organisasi

yang efektif
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Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arahkebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagaiberikut:a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu padaalur business process dan efisiensi manajemenanggaran.b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalamberbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budayakerja yang sesuai dengan visi dan misi MahkamahAgung.c) Transformasi mindset mengarah pada internal serviceattitude yang menunjang efisiensi dan efektivitasbusiness process
3.2. Arah  Kebijakan Dan Strategi  Pengadilan  Negeri BloraSesuai dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI,Pengadilan Negeri Blora dalam mendukung kebijakan  tersebut telahmenetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan NegeriBlora telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari :1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan danAkuntabel;2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat miskin danterpinggirkan;4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;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,transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :a. Penyelesaian sisa perkara



Reviu RENSTRA Pengadilan Negeri Blora 2015-2019 Tahun 2018 Halaman 35

b. Penyelesaian perkara tahun berjalan secara tepat waktuc. Penurunan sisa perkarad. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum  (Banding, Kasasi, PK)e. Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversif. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layananperadilan
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

PerkaraUntuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan EfektivitasPengelolaan Penyelesaian Perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagaiberikut :a. Petikan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.b. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secaralengkap dan tepat waktu.d. Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan TerpinggirkanUntuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagimasyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arahkebijakan sebagai berikut :a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskinPembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisirealisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendalaketerbatasan anggaran dibandingkan dengan potensi pendudukmiskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikapmasyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Halini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat
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pembebasan perkara bagi masyarakat miskin dan penguatan alokasianggaran.b. Sidang keliling / Zitting plaatsSidang Keliling /Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selainmelayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin danterpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantumasyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (aktalahir, akta nikah dan akta cerai).c. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat LayananBantuan Hukum (POSBAKUM)Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untukmembantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuanmembayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis danpendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan ( nonlitigasi ).
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan

PengadilanUntuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan KepatuhanTerhadap Putusan Pengadilan dicapai dengan  arah kebijakan sebagaiberikut :- Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
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3.3. Kerangka RegulasiDengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegasmenyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satudokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2)menyatakan:
“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program

Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang

memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program

kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan

dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup

gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan “Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatasdan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritaspembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum makadiperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yangberkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga TinggiNegara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintahdiberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah gunaterwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakinmengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagaiaspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional JangkaMenengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan

hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap

serta profesionalisme aparaturnegara di pusat dan daerah makin

mampu mendukung pembangunan nasional.Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yangtertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada
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setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksudharus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagaiinstrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasimerupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka

memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan

penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedomanPenyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenastentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang PetunjukPelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasidalam RPJMN.Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencanastratejik tahun 2015-2019 adalah :a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuaikebutuhan pembangunan;b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukungpencapaian prioritas pembangunan;c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluanpembentukan regulasi.
3.4. Kerangka KelembagaanPerangkat Kelembagaan adalah perangkat Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, Ketatalaksanaan danpengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi,tujuan dan strategi. Adapun perangkat kelembagaan pada PengadilanNegeri Blora yaitu dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Negeridibantu oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris serta seluruhpegawai. Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Negeri BloraKelas IB per 31 Desember 2018 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orangterdiri dari 30 (tiga puluh satu) orang Pegawai dan 7 (tujuh) orang
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Hakim, serta Tenaga Honorer berjumlah 7 (tujuh) orang. Denganrincian sebagai berikut :
No. Nama NIP Jabatan1. Agustinus Mandala Dewa, S.H. 196208241992121001 Ketua2. Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H. 196903061991032004 Wakil Ketua3. Yunita, S.H. 197706202002122003 Hakim4. Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H. 198012142003122001 Hakim5. Morindra Kresna, S.H. 197901212003121001 Hakim6. Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. 197704252003122001 Hakim7. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H. 197510082006042001 Hakim8. Agus Setianto, S.H. 196205111991031005 Sekretaris9. Totok Agus Sukamto, S.H. 196208271982031002 Panitera10. Satriyo Pringgodani, S.H. 196802041993031001 Panitera Muda Pidana11. Didik Riyadi, S.H. 197012061993031001 Panitera Muda Hukum12. Totok Misdiyanto 195912171981031001 Panitera Muda Perdata13. Sri Rukmini Ekawulan 196301111989032004 Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala14. Dimas Arman Ardiyanto, S.E. 198304092006041003 Kasubbag Umum dan Keuangan15. Sumiyati, S.H. 196410151991032004 Panitera Pengganti16. Puryanto, S.H. 197406091994031002 Panitera Pengganti17. Sutikna 196106211982031004 Panitera Pengganti18. Sumaryatin 196206091982031002 Panitera Pengganti19. Sutartik 196207061983032003 Panitera Pengganti20. Suparno 196303281989031006 Panitera Pengganti21. Sulistyo Adi Raharjo 196304161985031004 Panitera Pengganti22. Kristina 196411081987032003 Panitera Pengganti23. Laksita Anggrarini, S.H. 198503062009042009 Panitera Pengganti24. Reni Yuliartanti, S.H 198607272009122002 Panitera Pengganti25. Suparmin 196804221993031003 Jurusita26. Puji Astuti 196606171992032001 Jurusita Pengganti27. Siti Lesatari 196702021988032002 Jurusita Pengganti28. Budi Wibawati 196811161994032004 Jurusita Pengganti29. Agung Nursusanto 196911071993031006 Jurusita Pengganti30. Mochamad Mundofa 197102101993031006 Jurusita Pengganti31. Dedi Suyanta 196910041993031003 Jurusita Pengganti32. Agus Tiyono 196804241988031001 Jurusita Pengganti33. Sunar 196307121985031006 Jurusita Pengganti34. Darmanto, S.H. 197209011993031001 Staf Kepaniteraan Pidana35. Rosana, S.Kom. 198205012009042008 Staf Perencanaan, TI, dan Pelaporan36. Dani Budi Prasetyo 197711302006041002 Staf Kepaniteraan Perdata37. Agus Jasmani 196708192014081001 Staf Kepegawaian dan Ortala38. Zaenudin - Honorer/Satpam39. Anton Prilono - Honorer40. Eddy Sulistiono - Honorer/Satpam41. Suwono - Honorer42. Slamet - Honorer43. Mira Triana Dewi, S.H. - Honorer44. Agus Supriyono - Honorer

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya strukturorganisasi Pengadilan  Negeri blora  diatur  dalam  PeraturanMahkamah  Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan TataKerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri
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Blora merupakan Pengadilan Negeri Kelas IB memiliki tugas pokok danfungsi sebagai berikut :
A. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora Kelas IB

Pasal 57 PERMA 7 Tahun 20151. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB adalah aparatur tatausaha negara yang dalam menjalankan tugas  dan fungsinyaberada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan NegeriKelas IB;2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh Panitera.
Pasal 58 PERMA 7 Tahun 2015Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB mempunyai tugasmelaksanakan pemberian dukungan  di bidang  teknis  danadministrasi  perkara serta  menyelesaikan surat-surat  yangberkaitan  dengan perkara.
Pasal 59 PERMA 7 Tahun 2015Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58,Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasanpelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian dataperkara, dan transparansi perkara;f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBNdalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkanberdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi,evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;g. Pelaksanaan mediasi;h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PengadilanNegeri.
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Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB

Pasal 60 PERMA 7 Tahun 2015Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:a. Panitera Muda Perdata;b. Panitera Muda Pidana;c. Panitera Muda Khusus; dand. Panitera Muda Hukum.
B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB

Pasal  279 PERMA 7 Tahun 2015(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB adalah aparaturtata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinyaberada di bawah dan bertanggung jawab kepada KetuaPengadilan Negeri Kelas IB.(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin olehSekretaris.
Pasal 280 PERMA 7 Tahun 2015Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB mempunyai tugasmelaksanakan pemberian dukungan di bidangadministrasi,organisasi, keuangan, sumber daya manusia, sertasarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.
Pasal 281 PERMA 7 Tahun 2015Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280,Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB menyelenggarakanfungsi:a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dananggaran;b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;c. Pelaksanaan urusan keuangan;d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana;e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
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f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dang. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dandokumentasi serta pelaporan di lingkungan KesekretariatanPengadilan Negeri Kelas IB.
Susunan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB

Pasal 282 PERMA 7 Tahun 2015Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB, terdiri atas:a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; danc. Subbagian Umum dan Keuangan.
Pasal 283 PERMA 7 Tahun 2015Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan,program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi danstatistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasiserta pelaporan.
Pasal 284 PERMA 7 Tahun 2015Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusankepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Pasal 285 PERMA 7 Tahun 2015Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, sertapengelolaan keuangan.
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Berikut ini adalah susunan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri BloraKelas IB :
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja
MATRIK SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BLORA 2015 - 2019Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Blora Kelas IB yang AgungMisi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Blora2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Blora4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi di Pengadilan Negeri Blora

No.
Tujuan

Target
Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator

Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator
Kegiatan Target Rp.1. Terwujudnyakepercayaanmasyarakat terhadapsistem peradilanmelalui prosesperadilan yang pasti,transparan, danakuntabel

Persentasepara pihakyang percayaterhadapsistemperadilan 85%
Terwujudnyaprosesperadilan yangpasti,transparan, danakuntabel

Persentasesisa perkarayangdiselesaikan- Perdata- Pidana
100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilan Umum

PerkaraPeradilanUmum YangDiselesaikanDi TingkatPertamaDan BandingyangTepat Waktu

150PKR 119.400.000
Persentaseperkara yangdiselesaikantepat waktu- Perdata- Pidana

90% 90% 95% 100% 100%

ProsentasePenurunansisa perkara- Perdata- Pidana
15% 15% 20% 25% 30%

ProsentasePerkara yangtidakmengajukanUpayaHukum- Banding- Kasasi- PK

80% 80% 80% 85% 100%
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No.
Tujuan

Target
Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator

Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator
Kegiatan Target Rp.PersentasePerkaraPidana AnakYangDiselesaikandenganDiversi

100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilan Umum

PerkaraPeradilanUmum YangDiselesaikanDi TingkatPertamaDan BandingyangTepat Waktu
150PKR 119.400.000

Indexrespondenpencarikeadilan yangpuasterhadaplayananperadilan

70% 70% 75% 85% 90%

2. Terwujudnyapenyederhanaan prosespenanganan perkaramelalui pemanfaatanTeknologi Informasi
PersentasePerkara yangdiselesaikantepat waktu

90% PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara
Persentase IsiPutusan yangditerima Olehpara pihakTepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%
PersentasePerkara yangDiselesaikanmelaluiMediasi

5% 5% 10% 10% 10%
Persentaseberkasperkara yangdiajukanBanding,Kasasi danPK secaralengkap dantepat waktu.

90% 90% 90% 100% 100%
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No.
Tujuan

Target
Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator

Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator
Kegiatan Target Rp.Persentaseputusanperkara yangmenarikperhatianmasyarakatyang dapatdiaksessecara onlinedalam waktu1 hari setelahdiputus

100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparaturMahkamahAgung

PengadaanPerangkatpengolahan datadan komunikasi
Pengadaansarana danprasaranapendukungSIPP

5 unit 62.500.000

3. Terwujudnyapeningkatan aksesperadilan bagimasyarakat miskin danterpinggirkan
Persentaseperkara yangdiselesaikanmelaluipembebasanbiaya/prodeo

80% MeningkatnyaAksesPeradilan bagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkan
PersentasePerkaraProdeo yangdiselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilan Umum

PerkaraPeradilanUmum yangdiselesaikanmelaluipembebasanbiaya perkara

2 perkara 1.040.000

Persentaseperkara yangdiselesaikanmelaluisidangkeliling/Zitting Plat

90% PersentasePerkara yangdiselesaikandi luarGedungPengadilan
100% 100% 100% 100% 100% Perkaraperadilanumum yangdiselesaikanmelalui sidangdiluar gedungPengadilan

10perkara 8.750.000

Persentaseperkara yangterlayanimelaluiPOSBAKUM
90% PersentasePencariKeadilanGolonganTertentuyangMendapatLayananBantuanHukum(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100% LayananPOSBAKUM 240 jam 24.000.000
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No.
Tujuan

Target
Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator

Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator
Kegiatan Target Rp.4. Terwujudnya pelayananprima bagi masyarakatpencari keadilan PersentasePutusanPerkaraPerdata yangDitindaklanjuti(dieksekusi)

50% MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
PersentasePutusanPerkaraPerdata yangDitindaklanjuti(dieksekusi)

50% 50% 60% 70% 90% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilan Umum LayananPengadilanTingkatPertama

2perkara 540.000

4.2. Kerangka Pendanaan

No. Program Kegiatan
Jumlah Anggaran (Rp.)

2015 2016 2017 2018 20191. Program DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis LainnyaMahkamah Agung
PembinaanAdministrasi danPengelolaanKeuangan BadanUrusan Administrasi 4.769.676.000 5.088.570.000 5.033.178.000 5.015.610.000 5.026.410.000

2. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur MahkamahAgung
Pengadaan Saranadan Prasarana diLingkunganMahkamah Agung 56.000.000 86.000.000 365.500.000 178.500.000 12.500.000

3. Program PeningkatanManajemen PeradilanUmum PeningkatanManajemen PeradilanUmum 66.840.000 74.656.000 84.752.000 153.730.000 118.150.000
Total Anggaran 4.892.518.015 5.249.228.016 5.483.432.017 5.347.840.000 5.157.062.019
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BAB VPENUTUP
Demikian Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora tahun2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluangsesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifatinternal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upayauntuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluangtantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankanselama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin  dihasilkan  danout come yang diharapkan. Rencana  stretegis  Pengadilan Negeri Bloraharus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstraini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelolakegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadapkegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unitkerja dilingkungan Pengadilan Negeri Blora memiliki pedoman yangdapat dijadikan  penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaranprogram selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misiPengadilan Negeri Blora dapat terwujud dengan baik.
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