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KATA PENGANTAR 
 

 
 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana 

Strategis (Renstra)  Pengadilan Negeri Prabumulih sesuai dengan sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua  Pengadilan Negeri Prabumulih tentang Pembentukan Tim Penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2020 – 2024 . 

 
Isi dari Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang telah disinkronkan dengan 

Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu Tahun 2020 s/d Tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai 

dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam 

pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 

2013 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu 

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan 

dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Prabumulih. 

 
Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis 

Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.  

 
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga 

Renstra ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang agung 

 

Prabumulih,  31 Januari  2022 
 

                                                                            Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih 

 
 

 
 

                                                                            YANTI SURYANI, S.H.,MH 

                                                                             NIP 197510252001122003 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.  Kondisi Umum 

Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman 
mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara Pidana dan Perdata di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan 
(pasal 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum) 

Secara garis besar ada beberapa fungsi pokok pengadilan yaitu : 

1. Sebagai  pelayan  hukum  masyarakat  pencari  keadilan pada  umumnya  

mengenai  berbagai  perkara sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal II 
Undang-undang No. 8 Tahun 2004. 

2. Sebagaimana pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada 
umumnya di Kota Prabumulih. 

3. Memberikan Kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum 
nasional. 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih 
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Meliputi 6 Kecamatan 

1. Kecamatan Prabumulih Barat 
2. Kecamatan Prabumulih Timur 

3. Kecamatan Prabumulih Selatan 
4. Kecamatan Prabumulih Utara 

5. Kecamatan Cambai 
6. Kecamatan Rambang Kapak Tengah 

 

Kewenangan Pengadilan Negeri Prabumulih adalah memeriksa,  

memutus, dan menyelesaikan perkara bagi rakyat pencari keadilan pada 

tingkat pertama. Tugas dan peran Pengadilan Negeri Prabumulih 

semakin menantang, ketika dalam dalam pelaksanaan kegiatannya 

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga 

tuntutan para pencari keadlian dan perkembangan zaman 

mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis 

teknologi informasi. 

1. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Pengadilan 

Negeri Prabumulih 

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang 

penanganan perkara. IKU ini sejalam dengan IKU yang ditetapkan 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pertama : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Kedua : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Ketiga : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Keempat : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

 
 

Dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, ditentukan 

target dan capaian yang diperoleh. Pada tahun 2021 ini di harapkan 

pencapaian target akan semakin lebih baik. 

 
Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dalam Penanganan Perkara 

pada Pengadilan Negeri Prabumulih, tidak terlepas dari kebijakan 

berikut : 

a. Upaya sistematis peningkatan metode minutasi, menggunakan 

template elektronik untuk mempercepat proses monitoring dan 

evaluasi. 

b. Tertib dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

c. Melaksanakan perintah Mahkamah Agung yang tertuang dalam 

SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan di Pengadilan Tingkat Banding. 

d. Evaluasi penyelesaian perkara yang dilaksanakan dalam setiap 

rapat bulanan. 

 
2. Implementasi Pelayanan Publik 

a. Pos bantuan hukum 

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para 

pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena 

melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan 

hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum  
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serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses 

penyelesaian perkara. Pemberian pos bantuan hukum ini 

mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan 

dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data pemberian layanan 

Posbakum Pengadilan Negeri Muara Prabumulih 

 

  

Tahun Jumlah pencari keadilan 
Gol 

tertentu yang 

mendaftar pada 
posbakum 

Jumlah pencari keadilan 
gol. 

Tertentu yang 

terlayani pada 
posbakum 

2019 10 10 

2020 8 8 

2021 42 42 
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b. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. 

Pengadilan Negeri Prabumulih tiada henti melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan 

peradilan yang agung. Program- program baru yang inovatif selalu 

berusaha dihadirkan demi kepuasan para pencari keadilan. Beberapa 

program peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri 

Prabumulih adalah sebagai berikut : 

1. Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim 

Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor. 

1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melalukan penilaian dan 

penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 

seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 :  2008, 

diperkaya dengan penerapan International Framework for Court 

Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar 

Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, 

pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 

tahun 2014. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah 

untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang 

Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). 

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 

1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic 

planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem 

Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya 

(resource management); 6) Manajemen Proses (process 

management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results). 
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Pada tanggal 29 November 2018, bertempat di kota 

Makassar. Ketua Mahkamah Agung RI memberikan penghargaan 

kepada beberapa pengadilan di Indonesia, salah satunya 

pengadilan Negeri Prabumulih yaitu Sertifikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu dengan predikat “A EXCELLENT”. Kemudian, 

Pengadilan Negeri Prabumulih kedatangan Tim Surveillance dari 

Pengadilan Tinggi Palembang untuk menilai kembali akreditasi 

Pengadilan Negeri Prabumulih. Setelah di nilai kembali, Pengadilan 

Negeri Muara Prabumulih dapat mempertahankan nilai akreditasi “ 

A Excellent”. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dari tahun 2017 sampai sekarang tahun 2021 Pengadilan 

Negeri Prabumulih dapat mempertahankan nilai akreditasi “A 

Excellent”.  
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2. Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang sudah 

mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan Zona 

Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) ini semakin 

berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan bersih 

bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara konsepsional 

dilaksanakan dengan melakukan penataan pada enam area pokok, 

yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan 

manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, 

penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik 

yang bersifat konkret. Dan hasil yang diharapkan dari 

pembangunan zona integritas ini terukur dengan dua indikator 

utama, yakni nilai survey persepsi korupsi dan survey persepsi 

pelayanan publik. Program Pembangunan Zona Integritas di dunia 

peradilan menuai hasil yang membanggakan.  

 

  3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
 

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan 

dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, 

mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah di 

tetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan 

anti korupsi, kolusi, nepotisme. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri 

dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, 

perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja 

informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. 
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Pada tahun 2020 sampai sekarang Indonesia juga 

mengalami wabah pandemi virus COVID-19. Pandemi ini 

menyebabkan pembatasan mobilitas manusia dan berimbas juga pada 

pelayanan di Pengadilan Negeri Prabumulih. Untuk menjaga dan 

mencegah penularan wabah virus COVID-19 di era pandemi ini, 

Pengadilan Negeri Prabumulih menerapkan standar protokol 

kesehatan bagi siapapun yang akan memasuki kantor. Dimulai dari 

memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih atau 

menggunakan hand sanitizer, megukur suhu tubuh dan menjaga 

jarak. Khusus pengunjung PTSP, kursi pengunjung di tandai untuk 

menjaga jarak ketika duduk. Antara petugas PTSP dan pengunjung 

yang berhadapan dengan petugas PTSP juga dibuatkan sekat untuk 

mencegah penularan virus COVID-19 dan juga khusus masyarakat 

difabel juga ada kursinya 

 

. 
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  4. Persidangan secara elektronik 

  Menghadapi situasi pandemi Corona virus Disease-19 (Covid - 

19), semua orang diharapkan mampu menahan diri untuk tidak 

berinteraksi secara langsung dengan pihak lain yang tujuannya agar 

terhindar dari kemungkinan penyebaran Covid - 19. Pengadilan mulai 

menerapkan persidangan perkara pidana dengan menggunakan 

teknologi video confrence.  Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera 

pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara 

terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan 

dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau 

hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang 

pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor 

penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi 

penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa 

ditahan. Mahkamah Agung juga telah membuat perjanjian kerja sama 

dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyelesaiakn perkara pidana 

di tengah pandemi COVID-19. 
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Persidangan secara teleconference 

 

Dan juga dilakukan supervisi oleh Hakim pengawas bersama petugas 

Supervisi kepada petugas PTSP setiap hari nya 
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3. Implementasi Keterbukaan Informasi 

1. Publikasi putusan 

Publikasi putusan secara online memiliki arti yang amat penting dalam 

proses transparansi peradilan. Melalui publikasi putusan ini masyarakat 

dapat dengan mudah mengakses produk pengadilan di manapun dan 

kapanpun. Publikasi putusan juga dapat memacu peningkatan kualitas 

putusan hakim karena setiap orang dapat menilai kualitas putusan 

pengadilan. Hakim akan terpacu untuk membuat putusan yang lebih 

berkualitas karena mahkota hakim terletak pada putusannya.Tradisi 

mempublikasikan putusan ini sudah dijalankan Mahkamah Agung dan 

badan peradilan di bawahnya dari tahun ke tahun. Putusan-putusan itu 

diunggah ke portal http://putusan.mahkamahagung.go.id dan di 

website www.pn-prabumulih.go.id/ 

 

 

 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/
http://www.pn-prabumulih.go.id/
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     2  Informasi penelusuran perkara 

Masyarakat dapat mengakses perkembangan proses perkara mereka di 

pengadilan di setiap tingkatan secara online. Pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mendukung transparansi penyelesaian perkara sudah 

dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sejak 

beberapa tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para 

pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara mereka. Akses 

informasi perkara dapat ditelusuri melalui portal Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) di website www.pn-prabumulih.go.id/ 

3. Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan 

Meja Informasi merupakan garda depan dalam pelayanan di setiap 

pengadilan. Keberadaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan 

memberikan kontribusi penting dalam pemberian pelayanan publik 

yang prima bagi para pencari keadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia 

telah memiliki pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan.  

Meja Informasi berfungsi sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat 

yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan pengadilan, baik 

tentang prosedur berperkara maupun pelayanan informasi umum 

lainnya. Sedangkan Meja Pengaduan digunakan untuk menampung 

pengaduan masyarakat atas pelayanan  yang diberikan pihak 

pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pn-prabumulih.go.id/
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Meja Informasi dan pengaduan 

 
 

4. Pelayanan informasi melalui website Pengadilan 

Pelayanan informasi pengadilan selain diberikan melalui fasilitas Meja 

Informasi, juga disediakan melalui media elektronik yakni website resmi 

pengadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia sudah memiliki website 

resmi. 

Website pengadilan menampilkan informasi seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi Pengadilan. Website resmi Pengadilan Negeri 

Prabumulih adalah  www.pn-prabumulih.go.id dan juga ada Instragram 

dan Facebook 

 

 

 

  

http://www.pn-prabumulih.go.id/
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1.2.  Potensi Permasalahan 

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, 

Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Cetak Biru mahkamah Agung 2010- 

2035 dan Rencana Strategis 2020-2024 sedang dan akan terus melakukan 

berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta 

tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan 

sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, 

disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri 

Prabumulih masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus 

diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah 

identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang 

dimandatkan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu : 

a. Kekuatan (Strength) 

1. Pengadilan Negeri Didirikan Berdasarkan Undang Undang 

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga 

tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan 

pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi 

Sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia
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Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung 

ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- 

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi 

batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam 

Pasal II ayat yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial 

dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini 

berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

2. Adanya Standar Operasional Prosedur 

Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna 

mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan 

Standar Operasional Prosedur. 

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

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan 

Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi 

Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Pengadilan Negeri Prabumulih 

dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur. 
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3. Adanya tunjangan kinerja pegawai 

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam 

meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan 

peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah 

sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam 

penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan 

Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan 

pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya. 

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di Pengadilan 

Negeri Prabumulih selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan 

tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua 

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

Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada Dibawahnya. 

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan 

berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 

Berada Dibawahnya. 

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin 

dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya 

dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat 

sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Negeri Prabumulih 

dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan 

harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan. 

 
 

 
 

 
 



 

21 

 

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu 

organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi 

suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja 

aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan 

pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal. 

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan 

membentuk Satgas SPIP pada Pengadilan Negeri Prabumulih. Pertahanan 

lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi 

secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di 

lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan 

kualitas pelayanan pada pencari keadilan. 

Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan 

sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan 

Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor 

dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim 

Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pengawas daerah. 

Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan 

kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, 

auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang 

diselenggarkan oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta 

bekerjasama dengan negara donor. 
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Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas 

memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang 

ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas 

untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Pengadilan 

Negeri Prabumulih, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud 

pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan 

serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau clean government, 

memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah 

yang baik (good governance) serta menunjang keberhasilan penerapan 

reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung. 

 

5. Sudah menerapkan Zona Integritas 

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung 

program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem 

penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, 

sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional 

dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur 

Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan 

prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam 

implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah 

penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya 

pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut 

telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
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6. Adanya optimalisasi penggunaan TI 

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azaz 

transparansi dan keterbukaan dalam segaga lini menjadikan teknologi 

informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 

Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari 

masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan 

pemerintah akan adanya e- government mengacu pada penggunaan teknologi 

informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang 

mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat. 

Pengadilan Negeri Prabumulih melaksanakan perintah Mahkamah Agung RI dalam 

menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik 

dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja 

kepaniteraan dan kesekretariatan diharuskan menggunakan teknologi 

informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya 

maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan 

teknologi informasi. 
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b. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Prabumulih terdiri dari beberapa 

aspek  

1. Aspek Proses Peradilan. 

 Pengadilan Negeri Prabumulih belum memiliki genset yang mampu 

menghidupkan semua aliran listrik sehinggah proses persidangan menjadi 

ternganggu  

2.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

 Pegawai negeri sipil (PNS) yang diterima dan / atau ditempatkan di 

Pengadilan Negeri Prabumulih secara kualitas (mutu) dan kuantitas (jumlah) 

masih sangat kurang, bila dibandingkan dengan kebutuhan. Data personil  

 Pengadilan Negeri Prabumulih hingga akhir tahun 2021, terdiri dari : 

Ketua,Wakil Ketua , 10 (sepuluh) orang Hakim, 19 (sembilan belas) orang 

pegawai negeri sipil (PNS) termasuk  CPNS  , 11 (Sebelas) orang tenaga 

honorer  

 Pengadilan Negeri Prabumulih tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut 

sendiri pegawai negeri sipil (PNS) sesuai kebutuhan.  

 Pengadilan Negeri Prabumulih hanya diberikan kewenangan untuk menerima 

tenaga honorer dalam jumlah yang terbatas, dengan beban anggaran DIPA. 

3.  Aspek Pengawasan dan Pembinaan.  

Telah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah 

Agung RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sasaran Kerja Pegawai. 
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4.  Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan. 

Masih adanya rangkap jabatan Panitera Pengganti yang diperbantukan 

sebagai Staf Kepaniteraan / Kesekretariatan, dan masih adanya rangkap 

jabatan pada bagian kesekretariatan. 

5.  Aspek Sarana dan Prasarana 

Belum lengkapnya sarana dan prasarana ang disebabkan karena anggaran 

yang diterima Pengadilan Negeri Prabumulih dari pusat belum sesuai 

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. 

c. Peluang (Opportunities) 

        Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Prabumulih untuk 

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

1.  Aspek Proses Peradilan. 

      Adanya website Pengadilan Negeri Prabumulih yang dipadukan dengan 

program SIPP Versi 4.1.1 yang dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang alur proses berperkara. 

2.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Tunjangan kinerja / remunerasi yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai 

negeri sipil (PNS) di Pengadilan Negeri Prabumulih yang berfungsi sebagai 

motivator dalam peningkatan kinerja. 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Mahkamah Agung untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
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3.  Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Adanya kegiatan pengawasan internal, meliputi pengawasan melekat dan 

pengawasan fungsional yang dilaksanakan secara berkala. 

 Untuk pengawasan (controle) yang lebih efentif di bidang keuangan, 

khususnya terhadap realisas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di 

Pengadilan Negeri Prabumulih sebagaimana tertuang dalam Rincian 

Belanja Satuan Kerja pada tahun berjalan, telah dibentuk Tim Pengawas 

Keuangan, yang secara berkala melaporkan hasil pengawasannya kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih. 

 Untuk lebih dapat mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil 

pengawasan, telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang. 

4.  Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan. 

 Terjalinnya koordinasi yang baik antara unsur pimpinan Pengadilan Negeri 

Prabumulih yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, 

serta dukungan dari segenap pejabat struktural dan fungsional di 

Pengadilan Negeri Prabumulih. 

5.  Aspek Sarana dan Prasarana 

 Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi (TI) di Pengadilan Negeri 

Prabumulih berupa internet, website Pengadilan Negeri Prabumulih dengan 

alamat http://www/pn-prabumulih.go.id 
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 Pengadilan Negeri Prabumulih telah melaksanakan dengan tertib sistem 

manajemen perkara berbasis teknologi informasi (TI) dalam bentuk 

program SIPP Versi 4.1.1 

6. Pengadilan Negeri Prabumulih memiliki inovasi Meja Konpensasi, Aplikasi My-
PTSP, Aplikasi E-SK, Aplikasi E-Check, Aplikasi SMArt, Ruang Siaga 

d. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

           Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Prabumulih 

dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan 

sebagaimana yang diharapkan : 

1.  Aspek Proses Peradilan 

 Perlunya disediakan suatu sarana dan prasarana salah satu nya genset untuk 

membantu apabila mati lampu pada saat persidangan 

2.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Perlunya penambahan sumber daya aparatur peradilan khususnya pegawai 

negeri sipil (PNS) yang diposisikan sebagai Staf Kepaniteraan maupun Staf 

Kesekretariatan. 

 Perlunya pengusulan dan / atau pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) 

yang memenuhi syarat menjadi Jurusita / Jurusita Pengganti. 

 Perlunya pengusulan tenaga honor khusus bagian Teknologi Informasi (IT) 

3.  Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Perlunya adannya Monitoring Evaluasi secara berkala untuk mengontrol 

kinerja aparat peradilan. 

4.  Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 

Perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan di bidang peradilan. 
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5.  Aspek Sarana dan Prasarana 

 Perlunya usulan anggaran yang lebih terencana untuk pengadaan sarana dan 

prasarana masih kurang memadai. 

 Perlunya fasilitas pendukung pada gedung kantor Pengadilan Negeri 

Prabumulih yang saat ini masih dalam tahap pemeliharaan, dikarenakan 

sarana dan prasara pendukung belum lengkap.  
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
STRATEGIS 

2.1.   VISI  DAN MISI 

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2020 – 2024 

ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan 

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.  

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian 

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi 

dan misi pada tahun 2020 – 2024. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Negeri Prabumulih. 
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Visi Pengadilan Negeri Prabumulih mengacu pada visi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH YANG 

AGUNG  

MISI   

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.  

Misi Pengadilan Negeri Prabumulih, adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian  Pengadilan Negeri Prabumulih. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Prabumulih 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri 

Prabumulih 

 

2.2.  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

           Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu 

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi Pengadilan Negeri Prabumulih. 
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           Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Prabumulih adalah sebagai 

berikut : 

1. Pencari keadilan merasa puas dan terpenuhi kebutuhannya. 

2. Pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih mampu memenuhi butir 

1 dan 2 di atas. 

           Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 

sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Prabumulih adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel  

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan  
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator 

kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : 

 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA  

1. Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan : 

- Perdata 
- Pidana       

  

  b. P

Persentase perkara : 
 

-  Perdata 

-  Pidana 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

  c. Persentase  perkara: 

 

- Perdata 

- Pidana 
 

  d. Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum : 

 Banding 
 Kasasi 

 PK 

  

 

  

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan Diversi 
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  f. Index responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan 

 

2. 

 

 

 

 

Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara  

 

 

a. Persentase Isi Putusan Yang 

Diterima Oleh para pihak Tepat 

Waktu 

b. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan melalui Mediasi 

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu 

d. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus 

3 Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan 

 

 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 
di luar Gedung Pengadilan 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum) 
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4. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti (dieksekusi) 



 

35 

 

BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1.   Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung  

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting 

dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum 

dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014, 

yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang 

profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan 

tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, 

maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat 

untuk periode RPJMN 2015-2019 dilanjut dengan RPJMN 2020-2024, terutama 

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan 

memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai 

bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari 

berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui 

pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum 

khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses 

penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan 

bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang 

lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui 

perbaikan  kualitas  pelayanan  publik  di  lingkungan  birokrasi  juga akan 

sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. 
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a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum 

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir 

rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu 

perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. 

Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan 

penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang 

efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga 

sasaran  

ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari Sistem 

Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum 

Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; 

Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 

Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; 

Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan 

Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah 

kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak 

langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat 

mempercepat proses pembangunan ekonomi. 

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum 

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui 

1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana 

Melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan perundang-

undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan 

mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat 

penegak hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi 

perkara pidana beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Penyimpanan Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan 

internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum 

yang transparan dan akuntabel. 
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1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang 

berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip restorative justice, 

dibutuhkan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; 

peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; 

penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; 

serta pengembangan restorative justice. 

1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat 

Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan 

ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan 

kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa revisi peraturan perundang-

undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus 

terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian 

sengketa acara cepat (small claim court), dan peningkatan utilisasi 

lembaga mediasi. 

1.4 Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum 

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat 

penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat 

penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, 

serta rekrutmen aparat penegak hukum. 

1.5 Pelayanan Hukum 

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat 

melalui strategi pilot project pelayanan mobil terpadu di bidang 

imigrasi, hak cipta, dan paten. 

2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan 

korupsi dilaksanakan melalui : 
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2.1  Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi 

Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang 

tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang 

telah diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun 

pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana 

korupsi. 

2.2  Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi 

Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, 

pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam 

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan 

mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

2.3  Pencegahan korupsi 

Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar 

hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat 

penegak hukum dan penyelenggara negara. 

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM 

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan 

HAM dilaksanakan melalui : 

3.1  Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM 

Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan 

prinsip HAM dan kesetaraan gender. 

3.2  Penegakan HAM 

Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta 

pembentukan komisi ad hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan 

pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban. 
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3.3  Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi 

Masyarakat 

Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan 

hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah 

Daerah  dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan 

sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, 

serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan. 

3.4  Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak 

hukum   dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan   dan   

anak,   termasuk   kasus   kekerasan   seksual terhadap perempuan dan 

anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi 

pra dan pasca trauma. 

3.5  Pendidikan HAM 

Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan 

penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, 

pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, 

masyarakat sipil dan swasta. 

b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur 

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan 

bidang aparatur negara tahun 2020-2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : 
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1.1  Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif 

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi 

dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan 

terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem 

Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi 

dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi 

diperkuat dan memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secara 

efektif.  Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: 

internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk 

karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan 

kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan 

penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan 

kekayaan pegawai; penerapan sistem whistleblowing; penerapan 

penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem 

integritas di K/L/pemda. 

1.2  Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan 

sinergis 

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan 

yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan 

Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui 

peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, 

dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang 

ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, 

pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; 

peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan 

tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan  
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intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas 

pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang 

efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan pembangunan. 

1.3  Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem 

akuntabilitas keuangan dan kinerja 

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan 

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (perbaikan 

sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan 

fungsi  

perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan 

berbasis TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: 

penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas 

implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi 

melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 

instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan 

instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja 

serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 

tahun 2008 

1.4  Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam 

pengadaan barang dan jasa 

Langkah-langkah  yang  ditempuh  antara  lain:  penyempurnaan dan 

penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk  

dalam  rangka  penataan  pasar  pengadaan  dan penguatan 

industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem e- procurement dan 

peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan 

produk dalam e-catalog; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan 

melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan   
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kompetensi  dan  integritas  SDM  pengadaan, termasuk penguatan 

jabatan fungsional pengadaan; pengembangan   mekanisme   dan   

aturan   main/   tata   laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, 

dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan 

SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan probity audit. 

2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan  Efisien 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : 

2.1  Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan 

peningkatan kualitas implementasinya 

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan 

pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini  

untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap 

arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. 

Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) 

penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi 

agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang 

aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola 

pengelolaan  

reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi 

birokrasi nasional (Grand Design dan Road Map); (5) Perluasan dan 

fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; 

(6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi 

pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam 

gerakan RBN: CSO, media, dan akademia. 

 

 

 

 

 



 

43 

 

2.2  Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat 

ukuran, tepat fungsi dan sinergis 

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur 

ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan 

good and clean governance, dan terwujud mekanisme check and 

balances antar  

lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui 

berbagai strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan 

pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU 

Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan  internal 

pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, 

dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan 

struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang 

berfungsi sebagai central agencies dan koordinasi; dan 

mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata 

kelembagaan nasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di 

pusat maupun di daerah (well interconnected governance system), agar 

terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu 

kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi 

meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan 

fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih 

maksimal. 

2.3  Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, 

partisipatif, dan berbasis e-Government 

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara 

lain: (1) review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses  
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yang transparan dan efisien;(2) peningkatan tata hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan e-gov 

yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, 

penguatan profesionalisme SDM,  serta penguatan infrastruktur e-

government, serta pengendalian belanja sistem dan insfrastruktur e-

government; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya 

memastikan implementasi UU KIP. 

2.4  Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan 

berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan 

bermartabat 

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 

tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya 

mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh 

antara lain: penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai 

implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan 

ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan 

pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan 

mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan 

implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan 

berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola 

seleksi dan perluasan implementasi CAT system, penguatan kebijakan 

dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan 

assesment center; dan penguatan kebijakan dan implementasi 

manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan 

reward and punishment berbasis kinerja. Sistem pengkaderan pejabat 

tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, 

termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat 

tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN 
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dilakukan  melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat 

berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, 

sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga 

diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti 

diklat, training plan setiap K/L/pemda. 

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya 

penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan 

berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN 

yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatan 

supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada 

K/L/pemda; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem 

merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan 

penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai 

dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya 

kinerja dan budaya pelayanan. 

2.5  Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif 

Strategi penerapan sistem manajemen kiinerja nasional dilakukan 

melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang 

mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; 

(2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, 

yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan 

indikator kinerja K/L dan Pemda; (3) pengembangan logframe 

pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi 

pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem 

perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan 

sistem reward and punishment. Langkah lainnya  
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adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional 

dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan pengawasan 

nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang 

tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan e-Government 

yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data 

kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan 

penggunaannya secara terpadu dan on-line, sehingga memudahkan 

proses pengambilan keputusan secara cepat. 

2.6  Peningkatan kualitas kebijakan publik 

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas 

kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi 

yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang 

dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi 

kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2) 

peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan 

(3) penguatan evidence based policy.  Perluasan partisipasi publik 

dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk 

kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan 

mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya. 

2.7  Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam 

birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, 

berkomitmen tinggi, dan transformatif 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan 

birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan 

pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi 

terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk 

jabatan pimpinan tinggi; (3) penyempurnaan sistem diklat 

kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi:  
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penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pemantapan 

Diklat kepemimpinan perubahan Reform Leaders Academy (RLA). 

2.8  Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan 

birokrasi 

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan 

overhead cost (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi 

dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak 

pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, 

antara lain: (1) pengendalian belanja pegawai, yang meliputi 

penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; 

review dan assessment proporsi belanja pegawai; dan efisiensi 

pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian 

belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah review 

dan assessment belanja operasional kantor dan penerapan reward and 

punishment untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah:  

pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian 

komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan. 

2.9  Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, 

dan terpadu 

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu 

didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif 

yang berbasis pada TIK.  Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan 

manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip 

untuk menjamin akuntabilitas, tranparansi, produktivitas, perlindungan 

kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan 

kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, 

pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan 

pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta  
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memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan 

pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan 

Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset 

dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-

undangan. 

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas 

3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan 

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan 

terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara 

pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu 

atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk 

investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; 

memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat 

dalam kegiatan investasi; dan membantu daerahdaerah yang kapasitas 

berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan 

publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen 

pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur 

pelayanan dan percepatan penerapan ICT (egov); peningkatan kualitas 

SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya 

melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan  

dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah 

penetapan quick wins nasional pelayanan publik; penguatan inovasi 

pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik 

(best practices).  Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga 

melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung 

tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa 

secara sistematis konsisten dan berkelanjutan. 
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3.2  Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik 

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan 

publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan 

monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; 

peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; 

penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di 

K/L/pemda, antara lain melalui sistem mystery shoppers (pengawasan 

dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi 

publik melalui penerapan citizen charter; penguatan sistem pengaduan 

masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;  dan 

penerapan reward and punishment terhadap kinerja pelayanan publik. 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Prabumulih 

        Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang 

dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan 

visi TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH YANG AGUNG 

maka Pengadilan Negeri Prabumulih menetapkan 4 sasaran sebagai berikut : 

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. 

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut : 

Sasaran strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan 

dan akuntabel. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 
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1) Proses berpekara yang sederhana dan murah 
 

2) Penguatan akses peradilan. 
 

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut : 
 

a. Proses berpekara yang sederhana dan murah 
 

Pengadilan Negeri Prabumulih dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para pencari keadlian dan perkembangan 

zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis 

teknologi informasi. Sehingga dimungkinkan peradilan Indonesia memiliki sistem 

untuk melakukan pemanggilan para pihak melalui media elektronik yang saat ini di 

buat sebuah inovasi yaitu aplikasi e-court. Payung hukum pelaksanaan administrasi 

secara elektronik ini adalah peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 

tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan e-court ini 

dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar. 

b. Penguatan akses peradilan 
 

Dalam rangka penguatan akses peradilan, Pengadilan Negeri Prabumulih berusaha 

untuk memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dengan adanya 

website : www.pn-prabumulih.go.id yang berisi informasi tentang Pengadilan Negeri 

Prabumulih, informasi jadwal sidang, informasi perkara, informasi biaya perkara. 

Juga dengan adanya sarana meja informasi dan pengaduan sehingga memudahkan 

para pencari keadilan untuk bertanya. 

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Jangka waktu penanganan perkara para Tingkat Pertama diatur melalui Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang  

 

 

 

http://www.pn-prabumulih.go.id/


 

51 

 

menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 

(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan 

Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama 

paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan 

waktu termasuk penyelesaian minutasi. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

1) Evaluasi secara rutin laporan perkara perdata, pidana dan hukum 
 

2) Evaluasi penyelesaian perkara dengan menggunakan MIS (Monitoring 

Implementasi SIPP) 

3) Melaksanakan rapat secara berjenjang dan berkala dan mencari jalan 

setiap permasalahan yang ditemukan 

4) Pengawasan rutin oleh pimpinan, hakim pengawas bidang dan atasan 

langsung 

 
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut : 
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1. Pos pelayanan Bantuan Hukum.  

Sesuai dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung RI Nomor : 1 tahun 2014. Posbakum 

(pos bantuan hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap 

Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi 

dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman dan 

Peradilan Umum. Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dibentuk oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Prabumulih, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan 

hukum. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat 

dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register 

posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang  datang menggunakan 

posbakum untuk layanan konsultasi. 

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan 
 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : 
 

Penyelesaian perkara pata Tingkat Pertama diatur melalui Surat Edaran Ketua 

Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang 

menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari  

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan 

Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama 

paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan 

waktu termasuk penyelesaian minutasi. 
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3.3. Kerangka Regulasi  

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan 

rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan 

fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan 

dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar 

bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka 

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan 

nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: 

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi 

pembangunan Nasional, kebijakan 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 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong 

pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian 

hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang 

berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM 

periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan 

program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan  
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untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai 

aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN 

tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek 

kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di 

pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang 

selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni 

tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen 

perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 

sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-

2024. 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 

2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka 

kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan 

sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi 

merupakan 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 5 huruf 

c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020- 2024. 

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi 

yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta 

kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung 

pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka 

Regulasi. 
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Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan 

fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga 

untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal 

RPJMN. 

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-20124 

adalah: 

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pembangunan, 

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan, 

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan 

regulasi. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam 

merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-

2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi 

yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan 

kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi 

Mahkamah Agung. 
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ISU  

STRATEGIS 

ARAH 

KEBIJAKAN 
2020-2024 

ARAH 

KERANGKA 
REGULASI 

KEBUTUHAN 

REGULASI 

PENANGGUN

G JAWAB 

1. Peningkatan 
Penyelesaian 

Perkara 
Mahkamah 
Agung 

- Pembatasan 
perkara kasasi 

dan PK 
- Penerapan 

sistem kamar 
secara 
konsisten, 

- Penyederhana 
an proses 

berperkara, 
- Penguatan 

akses
 pada keadilan, 

- Modernisasi 

manajemen 
perkara. 

- Penataan 
ulang 

organisasi 
manajemen 
perkara. 

- Penataan 
ulang

 proses 
menajemen 
perkara. 

- Rintisan 
pelaksanaan 

Sistem 
Peradilan 
Pidana 

terpadu. 
- Pelaksanaan 

Sistem 
Peradilan 
Pidana Anak. 

 
 

 

 
 

 
- Penyempurnaa

n sistem kamar 
 

- Penguatan 
organisasi 4 

(empat) 
lingkungan 
peradilan di 

bawah 
Mahkamah 

Agung, 
- Penerapan 

sistem kamar 

pada tingkat 
banding, 

- Spesialisasi 
hakim
 pada 

pengadilan 
tingkat 

pertama, 
- Pembentukan 

landasan 

hukum untuk 
meminimalisi r 

sisa perkara 
akhir Tahun, 

- Pelaksanaan 

sistem pidana 
peradilan anak
 dan 

pelaksanaan 
sistem 
peradilan 

pidana terpadu, 
one stop
 service di 

Mahkamah 
Agung. 

 

 
 

 
 
 

- Evaluasi  
pelaksanaan 
sistem kamar 

Pembuatan SK 
KMA:  

- Tent
ang Pembatasan 

perkara kasasi 
dan PK dalam 
hal persyaratan 

formil, 
- Pem

berlakuan 
Penerapan 
sistem kamar 

pada tingkat 
banding, SK KMA 
tentang template 

putusan kasasi 
dan PK, SE 

sosialisasi hasil 
rapat pleno, 
Surat edaran 

sertifikasi hakim, 
- Revis

i pola bindalmin 
(termasuk 
penyederhanaa 

n proses 
perkara), MoU 
pelaksanaan 

Sistem Peradilan 
Pidana terpadu, 

- SK 

KMA i 
mplementasi 

MOU SPPT, SK 
KMA tentang 
Pelaksanaan 

Sistem Peradilan 
Pidana Anak, 

- Jukla

k/juknis tentang 
percepatan 

Penyelesaian 
Perkara 
 

- SOP sistem kamar 
 

Kepaniteraa
n MARI 

Kepaniteraa
n PN 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
- Litbang 

Diklat 
Kumdil 

- Kepaniter
aan Pn 

- Kesekreat
raiatn PN 
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 - Implementasi 
e-litigasi 

 

 
 

- Penyempurnaan 
system eksekusi 

 

 
 
 

 
- Penyelesaian 

perkara pidana 

dengan keadilan 
restoratif 
 

- Penyelesaian 
perkara hak 
uji materiil 

- Sosialisasi e- 
litigasi 

 

 
 

- Melakukan 
penelitian 
Lembaga Juru 

Sita 
 
 

 
- Melakukan 

penelitian terkait 

pelaksanaan 
mediasi penal 
 

- Melakukan kajian 
terkait perkara 
hak uji materiil 

- Pemberlakuan 
e-litigasi 
keseluruh 
pengadilan 
 

- SK Menteri PAN 
RB tentang 
Kedudukan 
Lembaga juru 
sita dalam 
struktur ASN 
 

- SK KMA 
tentang RJ 
 
 
 

- SK KMA 
pembentukan 
Pokja hak uji 
materiil 

 -Litbang Diklat 
Kumdil 
- Kepaniteraan 

PN 
-Kesekretariat 

an PN 

 2. Optimalisasi 
Manajemen 
Peradilan 

Umum. 

 Peningkatan 
penyelesaian 

perkara 
 Peningkatan 

efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 

perkara, 
 Peningkatan 

aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 

peradilan, 
 Peningkatan 

kualitas SDM 

 Implementasi SK 
KMA 

 tentang 
percepatan 

penyelesaian 
perkara, 

 Penambahan 

volume zitting 
plaats, 

posyankum, 
perkara prodeo 

 Peningkatan 

pelayanan publik. 
 Standarisasi 

pelaksanaan 
bimtek. 

 SE Ditjen 
Badilum 
tentang 
penambahan 
volume zitting 
plaats, 
posyankum dan 
perkara prodeo. 

 Pembuatan 
surat edaran 
peningkatan 
pelayanan 
publik, 

 Juklak/juknis 
pelaksanaan 
bimtek, 

 Juklak/juknis 
tentang 
percepatan 
penyelesaian 
perkara. 

- Dirjen 
Badilum 
MARI 

- Hakim 
- Kepaniteraa

n PN 

3. 
Peningkatan 
Kapabilitas 

Aparatur 
Mahkamah 
Agung 

- Peningkatan 
efektifitas 
kinerja 

aparatur teknis 
dan non tenis 
peradilan, 

 
 
 

 
 
 

 
- Peningkatan 

SDM aparatur 

20 jam 
seTahun 

- Pembentuka n
 landasan 
hukum 

Peningkatan 
kualitas 
aparatur 

peradilan 
bidang teknis 
dan 

 non teknis 
yudisial serta 
administrasi 

umum 
- Penyusunan 

peraturan 

peningkatan 
SDM  

- Pembuatan SK 
KMA 
tentang 

peningkatan 
kualitas 
aparatur 

peradilan 
bidang teknis 
dan non teknis

yudisial serta 
administrasi 
umum. 

 
- Pembuatan SK 

Kabadan 

Litbangdiklat 
Kumdil 

- Diklat 
Kumdil 

- Kepanite

raan PN 
- Kesekret

ariatan 

PN 
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4. 
Peningkatan 
Dukungan 

Manajemen 
dan 

Pelaksanaan 
Tugas 
Teknis 

Lainnya MA 

 Optimalisasi 
pemanfaatan 
teknologi 

informasi, 
peningkatan 

kualitas sumber 
daya manusia 

- Pembentuka n
 landasan 
hukum tata 

kelola 
optimalisasi 

teknologi 
informasi dan 
peningkatan 

kualitas 
aparatur 
peradilan 

- Pembuatan 
SK KMA/edaran 
tentang tata 

kelola 
optimalisasi 

teknologi 
informasi 

- Badan 
Urusan 
Administr

asi MARI 
- Kesekrea

tariatan 
PN 

5. Sarana 
dan 
Prasarana 

Aparatur 
Negara 
Mahkamah 

Agung. 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

pendukung kinerja 

aparatur peradilan. 

 

 

 

 

 

 

Standarisasi sarana 

pendukung kinerja 

- Pembentukan 
landasan 
hukum skala 

prioritas 
pemenuhan 
sarana dan 

prasarana 
kinerja 
aparatur 

peradilan 
- Pembentukan 

buku 

standarisasi 
sarana kinerja 

- Pembuatan SK 
KMA tentang 
standarisasi 

pendukung 
kinerja aparatur 
peradilan 

 
 
 

 
- Pembuatan SK 

KMA tentang 

standarisasi 
sarana dan 
prasarana 

- Badan 
Urusan 
Administr

asi MARI 
- Kesekrea

tariatan 

PN 

6. 
Optimalisasi 

Pengawasan 
dan 

Peningkatan 
Akuntabilita 

s Aparatur 

Negara MA 
RI. 

- Peningkatan 
efektifitas 

pengelolaan 
penyelesaian 
perkara, 

- Peningkatan 
kualitas 
pengawasan 

- Pembentukan 
landasan 

hukum 
standar 

pengawasan 
kinerja 
aparatur 

peradilan dan 
peningkatan 
kualitas 

pengawasan. 

- Pembuatan SK 
KMA tentang 

standar 
pengawasan dan 
pemeriksaan 

aparatur 
peradilan 

- Badan 
Pengawa

san 
MARI 

- Kepanite
raan PN 

- Kesekret

ariatan 
PN 
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3.4. Kerangka Kelembagaan  

Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai salah satu badan Peradilan di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok 

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana 

(pasal 2 undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum). Adapun fungsi dari 

Pengadilan Negeri Prabumulih antara lain : 

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan 

dalam tingkat pertama 

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, pembibingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 

menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial. 

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat pada 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat struktural, fungsional dan staf-staf 

agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin. 

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis 

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ 

perlengkapan). 

 

6. Fungsi lainnya : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian 

dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur 

dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan. 

Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua pengadilan Negeri. Struktur 

organisasi di Pengadilan Negeri Prabumulih juga tidak terlepas dari Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dimana pemisahan jabatan pada  
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Panitera/Sekretaris. Panitera memimipin administrasi di bidang kepaniteraan 

(pidana, perdata, hukum). Sekretaris memimpin administrasi di bidang 

kesekretariatan (Umum dan keuangan, Kepegawaian dan ortala, Perencanaan 

Teknologi Informasi dan Pelaporan). 

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi 

Pengadilan Negeri Prabumulih adalah sebagai berikut : 

1. Ketua dan Wakil (Pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih). 

 

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 1 

 

 Ketua Pengadilan sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab 

atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan 

 Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku 

Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, 

serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya di 

bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. 

 Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru  bicara pengadilan 

untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pengadilan 

 
2. Majelis Hakim 

 
 Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya 

(menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua 

perkara yang diajukan kepadanya). 

 

3. Panitera 

 

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 70 

– 72 : 

 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dipimpin oleh seorang 

panitera. 

 Panitera bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang 

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat 

yang berkaitan dengan perkara. 
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 Panitera bertugas Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara 

perdata, pidana, hukum 

 Panitera melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, 

penyajian data perkara, dan transparansi perkara 

 Panitera membuat salinan putusan menurut undang-undang yang 

berlaku. 

 Panitera melaksanakan administrasi keuangan yang berasal dari 

APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, 

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan. 

 Pelaksanaan mediasi 
 

 Panitera melakukan pembinaan teknis kepaniteraan dan 

kejurusitaan 

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri 

 
4. Panitera Muda Perdata 

 

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 76-

77 : 

 Panitera  Muda  Perdata mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi perkara di bidang perdata. 

 Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara perdata; 

 Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; 

 

 Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 

 Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 

diputus dan diminutasi; 
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 Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada 

para pihak yang tidak hadir; 

 Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat 

banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak; 

 Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

 Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan 

upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas 

penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung; 

 Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

 

 Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

 
 Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

 Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah 

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

 Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; 

 

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
 

5. Panitera Muda Pidana. 

 

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 78-

79 : 

 Panitera  Muda  Pidana mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi perkara di bidang pidana. 

 Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara pidana; 

 Pelaksanaan registrasi perkara pidana; 

 Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan 

pemberitahuan kepada termohon; 
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 Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 

 Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan 

penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan 

penahanan; 

 Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin 

penyitaan dari penyidik; 

 Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 

diputus dan diminutasi; 

 Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada 

para pihak yang tidak hadir; 

 Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat 

banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; 

 Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang  

 dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

 Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan 

upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas 

penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung; 

 Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada 

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; 

 Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

 

 Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

 Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah 

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

 Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; 

 

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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6. Panitera Muda Hukum 

 
Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 83-

84 : 

 Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan 

arsip perkara serta pelaporan. 

 pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data 

perkara; 

 Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

 
 Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

 
 Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip 

perkara; 

 Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan 

berkas perkara, 

 Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan 

yang berkaitan dengan transparansi perkara. 

 pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, 

hubungan masyarakat; 

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

7. Panitera Pengganti 

 

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya 

persidangan. 

 Membuat berita acara persidangan. 

 
 Membantu Hakim dalam : 

 

- Membuat penetapan hari sidang. 

 

- Membuat penetapan penahanan. 
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 Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan 

dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan 

amar putusannya. 

 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan 

bila telah selesai minutasi. 

 

8. Jurusita / Jurusita Pengganti 

 
 Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua 

Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera. 

 Melaksanakan pemanggilan atas perintah Katua pEngadilan atau 

atas perintah Hakim. 

 Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan 

pemberitahuan Putusan Peradilan manutur cara-cara berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang. 

 Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Peradilan dan dengan 

teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat- 

surat yang sah apabila menyita tanah. 

 Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN  

 setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah. 

9. Sekretaris 

 
Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 

286 – 288 : 

 Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris 

 
 Sekretaris bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang 

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta 

sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri 

 Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan 

anggaran; 

 Pelaksanaan urusan kepegawaian; 
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 Pelaksanaan urusan keuangan; 

 

 Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata 

laksana; 

 Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

 
  Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah 

tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan 

 Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan 

Pengadilan Negeri. 

 
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

 

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 

292 : 

 melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat. 

 melaksanakan penyiapan urusan kearsipan 

 melaksanakan penyiapan urusan perlengkapan 

 melaksanakan penyiapan urusan rumah tangga 

 melaksanakan penyiapan urusan keamanan kantor 

 melaksanakan penyiapan urusan keprotokoleran 

 melaksanakan penyiapan urusan perpustakaan 

 melaksanakan penyiapan urusan pengelolaan keuangan 

 
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana 

 

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 

291 : 

 Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

kepegawaian. 

 Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan 

organisasi dan tata laksana. 
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12. Kepala Sub Bagian T.I Pelaporan dan Perencanaan 

 

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 

290 : 

 Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan 

anggaran 

 Pengelolaan teknologi informasi dan statistik 
 

 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi 

 
 Pelaksanaan dokumen pelaporan 

 

       STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH  
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA 
PENDANAAN  

 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI 

memilikI 2 program, yaitu : 

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan 

tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri, yaitu Menerima, Memeriksa, 

Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut : 

a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Prabumulih. 

b) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, 

transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Prabumulih. 

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

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik 

atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: 

a) Peningkatan Penyelesaian Perkara. 

b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan. 

c) Peningkatan Ketetalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali. 

d) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan 

Grasi. 

e) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 
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Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan 

sasaran program dan indikator sebagai berikut : 

 
Target 

Sasaran 

Program 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

 
Terselenggaranya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, 
transparan dan 
akuntabel di 
lingkungan 
peradilan umum 

     

 Terselenggaranya layanan 
Pos Bantuan Hukum 

240 Jam 
layanan 

240 Jam 
layanan 

250 Jam 
layanan 

260 Jam 
layanan 

300 Jam 
layanan 

 Terselenggaranya 
penyelesaian perkara pidana 
di tingkat pertama tepat waktu 

388 
perkara 

277 
perkara 

350 
perkara 

360 
perkara 

400 
perkara 

 
 

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi utama Pengadilan Negeri Prabumulih dengan sasaran program : 

Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima 

peradilan. 

Sasaran program ini merupakan turunan dari  sasaran strategis, yaitu  

Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga 

merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas 

Pengadilan Negeri Prabumulih. 

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan 

pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Prabumulih. Upaya ini dijabarkan menjadi 

beberapa kegiatan, yaitu: 

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lungkungan Mahkamah Agung. 
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1. Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 

Urusan Administrasi. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh kesekretariatan dengan sasaran dan indikator 

sebagai berikut : 

Target 

Sasaran 

Program 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatkan 
kualitas layanan 
dukungan 
manajemen untuk 
mendukung 
pelaksanaan 
pelayanan prima 
peradilan 

      

 Terselenggaranya 
pembayaran gaji dan 
Tunjangan 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 Terselenggaranya 
pelaksanaan operasional dan 
pemeliharaan kantor 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

2. Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung  

Kegiatan ini dilaksanakan oleh kesekretariatan dengan sasaran dan indikator 

sebagai berikut : 

Target 

Sasaran 

Program 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Terpenuhinya 
kebutuhan sarana 
dan prasarana 
dalam mendukung 
pelayanan 
peradilan 

      

 Jumlah pengadaan 
perangkat pengolah data 
dan komunikasi 

3 unit 3 unit 10 unit 15 unit 15 unit 

Jumlah pengadaan peralatan 
fasilitas perkantoran 

3 unit 3 unit 10 unit 15 unit 15 unit 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Prabumulih tahun 2020-2024 ini 

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan 

perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta 

permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan dan 

strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta out put yang ingin 

dihasilkan dan out come yang diharapkan.  

Renstra Pengadilan Negeri Prabumulih ini harus terus disempurnakan dari waktu 

ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan 

dan melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan 

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.  

Dengan rancangan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan 

Pengadilan Negeri Prabumulih memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi 

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

sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Prabumulih dapat terwujud dengan baik.  
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                          MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

Instansi : Pengadilan Negeri Prabumulih 
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Prabumulih yang Agung 
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

 

No Tujuan Target 

jangka 

Menengah 

(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Terwujudnya Proses 

Peradilan yang 

Pasti,Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentasesisa 
perkara yang 
diselesaikan: 

1. Perdata 
2. Pidana 

 

80 Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan 

89 90 100 100 100 

  b. Persentase 
perkara: 
- Perdata 
- Pidana yang 

diselesaikan 
tepat waktu 

80  Persentase Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan Tepat 

Waktu 

89 90 100 100 100 
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  c. Persentase 
penurunan sisa 
perkara : 
- Perdata 
- Pidana  

80  Persentase Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan Tepat 

Waktu 

89 90 100 100 100 

  d. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum : 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

80  Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 

 

Persentase Perkara Yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 

 

Persentase Perkara Yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 

 

Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

89 90 100 100 100 

  e. Persentase 
perkara pidana 
Anak yang 

80  Persentase Perkara 

Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan 

89 90 10 10 10 
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diselesaikan 
dengan Diversi 

Diversi 

  f. Indek respon 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap 
layanan 
peradilan 

80  Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 

89 90 100 100 100 

2.  Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian perkara 

a. Persentase Isi 
Putusan yang 
Diterima oleh 
para pihak tepat 
waktu 

90  Persentase Salinan 

Putusan Perkara Perdata 

yang dikirim kepada 

Para Pihak tepat waktu 

89 90 100 100 100 

 

 

 

 b. Persentase 
perkara yang 
Diselesaikan 
melalui Mediasi 

90  Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui 

Mediasi 

89 90 10 10 10 

  c. Persentase 
Berkas Perkara 
yang diajukan 
Banding,Kasasi 
dan PK secara 
Lengkap dan 
Tepat Waktu 

90  Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara Lengkap 

dan Tepat Waktu 

89 90 100 100 100 

  d. Persentase 
Putusan Perkara 
yang Menarik 
perhatian 
Masyarakat 

90 Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Persentase Putusan 

Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam 

89 90 100 100 100 
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yang dapat 
diakses secara 
online dalam 
waktu 1 hari 
setelah putusan 

Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

3.  
 

 

 

Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

a. Persentase 
Perkara Prodeo 
yang 
Diselesaikan 
 

0 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara 

Prodeo yang 

Diselesaikan 

0 0 0 0 0 

  b. Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

0  Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar 

Gedung Pengadilan 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

  c. Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

90  Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

89 90 100 100 100 
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4.  
 

 

Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

80 Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

89 90 100 100 100 

 

 

 

 

Diketahui / disetujui 

Ketua Pengadilan Negeri 

Prabumulih 

 

 
abumulih,     Januari 2022, 

Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih 

 

 

 

 
  

(YANTI SURYANI, SH, MH) 

NIP.197510252001122003 

 
 

(D A R M A W A T I, SH.-) 

NIP. 196508271987022001.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

MATRIKS RENSTRA DAN PENDANAAN 2021  

 

 
Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Prabumulih yang Agung 
Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat perncari keadilan 
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan 

 
 

No 
Tujuan Indikator 

Tujuan 
 

Target 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran 

Target Strategis 
2020 2021 2022 2023 2024 Program Indikator 

Kegiatan 

Target Kegiatan Anggaran 

1. Terwuju 
dnya 
keperca 
yaan 
masyara 
kat 
terhadap 
sistem 
peradila 
n melalui 
proses 
peradila 
n yang 
pasti, 
transpar 
an dan 
akuntab 
el 

Persentas 
e para 
pihak 
yang 
percaya 
terhadap 
sistem 
peradilan 

80 % Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase 
sisa perkara 
perdata yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
putusan 
perkara 
pidana dan 
perdata 
yang 
penyelesaia 
nnya secara 
tepat waktu 

145 
perkara 

Peningkatan 
perkara 
peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
di tingkat 
pertama 
tepat waktu 

63.614.000 

b. Persentase 
sisa perkara 
pidana yang 
diselesaikan 

100 

% 

100 

% 

100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

145 

perkara 

63.614.000 

c. Persentase 
perkara : 
perdata 
Yang 

diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

145 
perkara 

63.614.000 

d. Persentase 
perkara : 
Pidana 
Yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100 
% 

100 
% 

100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

145 
perkara 

63.614.000 

e. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
Banding 

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
perkara 
pidana dan 
perdata 
yang 
diselesaikan 
di tingkat 
pertama 

10 
perkara 

1.100.000 

f. Persentase 
perkara yang 

100 100 100% 100% 100% Program 
peningkatan 

5 1.200.000 
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     tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
Kasasi 

% %    manajemen 
peradilan 
umum 

tepat waktu perkara   

g. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
PK 

100 
% 

100 
% 

100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

5 
perkara 

1.200.000 

h. Persentase 
perkara 
pidana anak 
yang 
diselesaikan 
dengan 
diversi 

10 % 10% 10% 10% 10% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
perkara 
anak yang 
diselesaikan 
dengan 
diversi 

10 
perkara 

63.614.000 

i. Indeks 
responden 
pencari 
keadilan yang 
puas 
terhadap 

layanan 
peradilan 

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
masyarakat 
yang puas 
terhadap 
layanan 
peradilan 

145 
orang 

 63.614.000 

2. Terwuju 
dnya 
penyede 
rhanaan 
proses 
penanga 
nan 
perkara 
melalui 
pemanfa 
atan 
teknolog 
i 
informas 
i 

Persentas 
e perkara 
yang 
diselesaik 
an tepat 
waktu 

90 % Peningkatan 
efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
perkara 

a. Persentase 
salinan 
putusan 
perkara 
perdata yang 
dikirim 
kepada para 

pihak tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
putusan 
perkara 
pidana dan 
perdata yang 
penyelesaian 
nya secara 
tepat waktu 

145 
perkara 

Peningkatan 
perkara 
peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
di tingkat 
pertama 
tepat waktu 

63.614.000 

b. Persentase 
salinan 
putusan 
perkara 
pidana yang 
dikirim 
kepada para 

pihak tepat 
waktu 

100 
% 

100 
% 

100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
putusan 
perkara 
pidana dan 
perdata yang 
penyelesaian 
nya secara 
tepat waktu 

145 

perkara 

63.614.000 

c. Persentase 10% 10% 10% 10% 10% Program Jumlah 30 63.614.000 
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     perkara yang 
di selesaikan 
melalui 
mediasi 

     peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

perkara 
perdata yang 
selesai 

dengan 
mediasi 

perkara   

d. Persentase 
berkas 
perkara yang 
diajukan 
banding, 
kasasi, PK, 
secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
berkas 
perkara 
Banding, 
Kasasi dan 
PK yang 
diajukan 
dengan 

lengkap dan 
tepat waktu 

145 
perkara 

63.614.000 

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

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
putusan 
perkara yang 
dapat di 
akses secara 
cepat dan 
online oleh 
masyarakat 

145 
perkara 

63.614.000 

3. Terwujudn 
ya 
pelayanan 
akses 
peradilan 
bagi 
masyarak 
at miskin 
dan 
terpinggirk 
an 

Persentas 
e perkara 
yang 
terlayani 
melalui 
posyanku 
m 

100 % Meningkatnya 
Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase 
pencari 
keadilan 
tertentu yang 
mendapat 
Layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Jumlah 
layanan pos 
bantuan 
hukum 

100 
orang 

Layanan 
Pos 

Bantuan 
Hukum 

24.000.000 

4. Terwujudn 
ya 
pelayanan 
prima bag 

Persentas 
e 
kepuasan 
para 

80 % Meningkatnya 
Kepatuhan 
terhadap 
Putusan 

Persentaase 
putusan 
perkara 
perdata yang 

80% 80% 80% 80% 80% Program 
peningkatan 
manajemen 
peradilan 

Jumlah 
penyelesai 
an perkara 
yang 

5 
perkara 

Peningkatan 
perkara 

peradilan 
umum yang 
diselesaikan 

63.614.000 
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 masyarak 
at pencar 
keadilan 

pencari 
keadilan 
terhadap 

layanan 
peradilan 

 Pengadilan ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

     Umum sederhana 
tranparan 
dan 
akuntabel 

 di tingkat 
pertama 

tepat waktu 

 

 

Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Kegiatan : 1. Layanan Pos Hukum 

2. Peningkatan Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan 

Banding Tepat Waktu Anggaran DIPA tahun 2021 : Rp 63.614.000,- 

 

Diketahui / disetujui 

Ketua Pengadilan Negeri 

Prabumulih 

 

 

Prabumulih,    Januari 2022, 

Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih 

 

 

 

 
  

(YANTI SURYANI, SH, MH) 

NIP.197510252001122003 

 
 

(D A R M A W A T I, SH.-) 

NIP. 196508271987022001.- 
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024 

 

 

No 
Tujuan Indikator 

Tujuan 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran 

Target Alokasi  
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Terwuju 
dnya 
keperca 
yaan 
masyara 
kat 
terhadap 
sistem 
peradila 
n melalui 
proses 
peradila 
n yang 
pasti, 
transpar 
an dan 
akuntab 
el 

Persentas 
e para 
pihak 
yang 
percaya 
terhadap 
sistem 
peradilan 

Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase 
sisa perkara 
perdata yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 350.000.000 350.000.000 

b. Persentase 
sisa perkara 
pidana yang 
diselesaikan 

100 

% 

100 

% 

100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 350.000.000 350.000.000 

c. Persentase 
perkara : 
perdata 
Yang 

diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 350.000.000 350.000.000 

d. Persentase 
perkara : 
Pidana 
Yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100 
% 

100 
% 

100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 350.000.000 350.000.000 

e. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
Banding 

100% 100% 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 350.000.000 350.000.000 

f. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
Kasasi 

100 % 100% 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 350.000.000 350.000.000 

    

g. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
PK 

100 % 100 % 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 350.000.000 350.000.000 
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No 

Tujuan Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran 

Target Alokasi  
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Terwuju 
dnya 
keperca 
yaan 
masyara 
kat 
terhadap 
sistem 
peradila n 
melalui 
proses 
peradila n 
yang 
pasti, 
transpar 
an dan 
akuntab el 

Persentas 
e para 
pihak 
yang 
percaya 
terhadap 
sistem 
peradilan 

Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

g. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
PK 

100 
% 

100 
% 

100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

h. Persentase 
perkara 
pidana anak 
yang 
diselesaikan 
dengan 
diversi 

10 % 10% 10% 10% 10% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

i. Indeks 
responden 
pencari 
keadilan yang 
puas 
terhadap 

layanan 
peradilan 

100% 100% 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

23222222 Terwuju 
dnya 
penyede 
rhanaan 
proses 
penanga 
nan 
perkara 
melalui 
pemanfa 
atan 
teknolog i 
informas i 

Persentas 
e perkara 
yang 
diselesaik 
an tepat 
waktu 

Peningkatan 

efektifitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

perkara 

a. Persentase 
salinan 
putusan 
perkara 
perdata yang 
dikirim 
kepada para 

pihak tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

b. Persentase 
salinan 
putusan 
perkara 
pidana yang 
dikirim 
kepada para 

pihak tepat 
waktu 

100 % 100 % 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

c. Persentase 
perkara yang di 
selesaikan 
melalui mediasi 

10% 10% 10% 10% 10% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 
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d. Persentase 
berkas 
perkara yang 
diajukan 
banding, 
kasasi, PK, 
secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

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

100% 100% 100% 100% 100% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

3. Terwujudn 
ya 
pelayanan 
akses 
peradilan 
bagi 
masyarak 
at miskin 
dan 
terpinggirk 
an 

Persentas 
e perkara 
yang 
terlayani 
melalui 
posyanku 
m 

Meningkatnya 
Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase 
pencari 
keadilan 
tertentu yang 
mendapat 
Layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 24.000.000 24.000.000  70.000.000 70.000.000  70.000.000 

4. Terwujudn 
ya 
pelayanan 
prima bag 

Persentas 
e 
kepuasan 
para 

Meningkatnya 
Kepatuhan 
terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentaase 
putusan 
perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

80% 80% 80% 80% 80% 347,645,000 63,614,000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 
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MATRIKS RENSTRA DAN PENDANAAN 2020 – 2024 
 

Kode Progra

m / 

kegiata

n 

Sasaran Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Target Anggaran 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 20223 2024 

005.01 Program 
Dukunga
n 
Manajeme
n dan 
Pelaksan
aan 
Tugas 
Teknis 
Lainnya 
Mahkama
h 
Agung RI 

001 
Meningkatkan 
Kualitas 
Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
untuk 
Mendukung 
Pelaksanaan 

Pelayanan 
Prima 
Peradilan 

           

1066 
Pembina
an 
Administ
rasi dan 
Pengelol
aan 
Keuanga
n Badan 
Urusan 
Administ
rasi 

994 
Terselenggara
nya Layanan 
Perkantoran 

001 
Terselengga
ranya 
Pembayaran 
Gaji dan 
Tunjangan 

12 
Bln 

12 
Bln 

12 
Bln 

12 
Bln 

12 
Bln 

4.193.085.000 5.063.063.000 5.714.948.000 5.714.948.000 5.714.948.000 

002 
Terselengg
aranya 
Pelaksanaa
n 
Opersional 
kantor 

dan 
Pemelihara
an kantor 

12 
Bln 

12 
Bln 

12 
Bln 

12 
Bln 

12 
Bln 

1.213.914.000 1.270.034.000 1.696.068.000 1.696.068.000 1.696.068.000 
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1071 
Program 
Peningk
atan 
Sarana 
dan 
Prasaran
a 
Aparatur 
Mahkam
ah 
Agung 

951 
Terselenggar
anya Layanan 
Sarana 
Prasarana 
Internal 

052 
Terselengga
ranya 
Pengadaan 
Perangkat 
Pengolah 
data 
dan 
Komunikasi 

 
 

NA 

1 
Unit 

3 
Unit 

3 
Unit 

3 
Unit 

25.000.000 237.500.000 237.500.000 237.500.000 237.500.000 

053 
Terselengga
ranya 
Pengadaan 

Peralatan 
fasilitas 
Perkantora
n 

NA 1 
Unit 

3 
Unit 

3 
Unit 

3 
unit 

25.000.000 237.500.000 237.500.000 237.500.000 237.500.000 
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Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 

Kegiatan : 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

2. Pelaksanaan 

Operasional dan Pemeliharaan Kantor Anggaran DIPA tahun 

2020 : Rp 5.305.563.000,- 

 

Program : Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan 

Kegiatan : 1. Pengadaan Perangkat 

Pengolah Data dan Komunikasi Anggaran DIPA tahun 2021

 : Rp 237.500.000,- 

 
 

  

Diketahui / disetujui 

Ketua Pengadilan Negeri 

Prabumulih 

 

 
Prabumulih,     Januari 2022, 

Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih 

 

 

 

 
  

(YANTI SURYANI, SH, MH) 

NIP.197510252001122003 

 
 

(D A R M A W A T I, SH.-) 

NIP. 196508271987022001.- 
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