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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan
Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi“. Dengan
dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi
keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan
Kehakiman.
Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-undang dasar tersebut, lahirlah
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13
ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial
Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung,
dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan
Mahkamah Agung.
Sebagai salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung yang bertugas
menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, dimana
kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989. Selain tugas
bersifat yudisial, Pengadilan Agama memiliki tugas lain dalam memberikan pelayanan kepada
para pencari keadilan, diantaranya:
a.

Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

b.

Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan
kembali (PK) serta administrasi perkara lainnya.

c.

Memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi
Pemerintah di daerah hukumnya, apabila dimintai sebagaimana diatur dalam pasal 52
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
d.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama Pulau Punjung (Kepegawaian, Umum dan Keuangan Biaya
Perkara).

e.

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang – orang yang beragama Islam (yang
sekarang permohonan penetapan ahli waris / PAW untuk pengambilan deposito/
tabungan, pensiunan dan sebagainya yang bersifat segera, yang bukan untuk legalitas
pengalihan hak.

f.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti
persidangan kesaksian ru’yat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum,
nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat serta penentuan waktu sholat dan
lain sebagainya.

Perubahan besar terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis
peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah
Agung, tetapi tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan
Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.
Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan
pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti
dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud untuk memperkuat prinsip dasar
dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan
prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas
hakim.
Untuk mewujudkan prinsip pengadilan yang transparan, akuntabel, dan professional
diperlukan penyusunan rencana strategis sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil
2
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yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
dilingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung.
Pengadilan Agama Pulau Punjung yang mempunyai wilayah yurisdiksi terdiri dari 11
kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah
sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama.
Upaya dan langkah Pengadilan Agama Pulau Punjung telah banyak dilakukan,
diantaranya pemanfaatan Informasi Teknologi melalui pemanfaatan website, peran media Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP versi 3.3.0-1) dalam pengelolaan perkara serta optimalisasi
informasi data pegawai melalui aplikasi SIKEP versi 3.1.0 yang baru dirilis Mahkamah Agung
RI, hal inipun sebagai salah satu upaya Pengadilan Agama Pulau Punjung mengimplementasikan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Layanan Informasi di Pengadilan.
Perkembangan perubahan hukum di masyarakat semakin meluas, sehingga tugas-tugas
badan peradilan semakin dituntut untuk lebih persuasif, antisipatif dan jika perlu, dengan
tindakan korektif. Misalnya, harus melakukan langkah konkrit, berkaitan dengan adanya upaya
dan kebijakan yang lebih serius mengenai kebijakan pemerintahan, diantaranya agenda
perubahan Nawa Cita, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya.
Perubahan yang terjadi tetap mengacu pada Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035
sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan
kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara
(3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen
Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8)
Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional
pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung
Renstra Pengadilan Agama Pulau Punjung merupakan pelaksanaan misi dalam
mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Agama
3
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Pulau Punjung pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaharuan Peradilan atau
judicial reform dan mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung RI 2015-2019,
sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah.
Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung lima
tahun ke depan yang dijabarkan kedalam program-program yang kemudian diuraikan kedalam
rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini kelak di dalam perjalanannya diharapkan
didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang
kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan
lingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung, baik lingkungan internal maupun eksternal
sebagai variabel strategis.
1.2.1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
Untuk penanganan perkara, setiap tahun Pengadilan Agama menyisakan berkas yang tidak
bisa diselesaikan pada tahun berjalan, tentunya dengan beberapa permasalahan yang kerap
terjadi. Kondisi ini tetap diupayakan agar sisa perkara tidak melebihi 10 %. Untuk penyelesaian
sisa perkara tetap didasarkan pada SEMA No. 2 tahun 2014, yaitu tidak melebihi batas waktu 5
bulan. Adapun untuk sisa perkara, seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun berikutnya,
gambaran sisa perkara selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di
bawah:

Data Penyelesaian Tunggakan Perkara
Pengadilan Agama Pulau Punjung 2018-2019

421

500
400
300
26

200
100

18

52

Sisa Perkara
Jumlah Perkara

0

Sumber: Laporan Tahunan PA Pulau Punjung 2018-2019
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1.2.2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Adapun perkara yang ditangani (diterima dan diputus) di Pengadilan Agama Pulau
Punjung selama kurun waktu Tahun 2018 – 2019, sebagai berikut:

KEADAAN PERKARA DITERIMA DAN DI PUTUS PENGADILAN AGAMA PULAU
PUNJUNG
TAHUN 2018-2019

No

Tahun

Sisa

Diterima

Tahun

Thn

Lalu

Berjalan

Jumlah

Diputus

Sisa

%

Akhir

Penyelesaian

% beban

1

2018

0

52

52

26

26

50%

50%

2

2019

26

427

453

435

18

96%

4%

Sumber: Laporan Tahunan PA Pulau Punjung 2018-2019

Selanjutnya jenis perkara terbanyak yang diterima selama kurun waktu Tahun 2018 –
2019, sebagai berikut:
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Kondisi Jenis Perkara terbanyak dalam kurun waktu 2018-2019 di PA Pulau Punjung
JENIS PERKARA
No Tahun

Cerai Talak Cerai Gugat

1 2018
2 2019

6
90

41
199

Harta
Bersam a

Penguasaan
Anak

Asal Usul
Anak
/Pengangkat
an Anak

Perw alian

1
1

0
2

Istbath
Nikah

0
1

Dispensasi
Kaw in

4
116

17

Wali Adhal

0
1

Jum lah

52
427

Tabel diatas masih menunjukan perkara terbanyak didominasi jenis perkara Cerai Gugat
sebesar 50.10 %, Cerai Talak 20.04 %, Dispensasi Nikah 3.55 % dan Itsbat Nikah sebesar 25.05
%.
-

Tahun 2018 Pengadilan Agama Pulau Punjung menerima perkara Cerai Talak sebanyak 6
perkara, di tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung menerima perkara Cerai Talak
sebanyak 90 Perkara naik sekitar 1500%

-

Tahun 2018 Pengadilan Agama Pulau Punjung menerima perkara Cerai Gugat sebanyak 41
perkara, di tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung menerima perkara Cerai Gugat
sebanyak 199 Perkara naik sekitar 485%

-

Tahun 2018 Pengadilan Agama Pulau Punjung menerima perkara Isbat Nikah sebanyak 4
perkara, di tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung menerima perkara Isbat Nikah
sebanyak 116 Perkara naik sekitar 2900%

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, jenis perkara yang diterima
didominasi cerai gugat (baik tanpa kumulasi dan kumulasi perkara lain), cerai talak (tanpa
kumulasi dan kumulasi perkara lain) dan permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah)
serta dispensasi nikah.
Jenis perkara cerai gugat setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan 3 (tiga)
jenis perkara lainnya mengalami pasang surut kenaikan. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama
Pulau Punjung harus mengkaji dan melakukan telaah agar adanya kenaikan jumlah 4 (empat)
jenis perkara tersebut tidak berakibat pada penumpukan

dan keterlambatan dalam

penyelesaiannya, mengingat peningkatan jumlah beban belum seiring dengan peningkatan secara
kuantitas maupun kualitas sumber daya yang ada dan tersedia.
Untuk langkah mengejar target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh
Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Pulau Punjung melakukan telaah dan kajian dari data
beban dan capaian yang telah dan sedang serta akan dilakukan selama kurun waktu 2 tahun,
6

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Review Renstra 2015 - 2019

dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Telah indikator kinerja, berpedoman pada Reviu Renstra
Mahkamah Agung sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R I Nomor
: 192/KMA/SK/Xl/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Review lndikator
Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
Turun naiknya produktivitas memutus pada Pengadilan Agama Pulau Punjung,
dipengaruhi beberapa hal, diantaranya:
-

Eefektivitas sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev).

-

Intensitas komunikasi percepatan tabayun (panggilan/ pemberitahuan delegasi) dengan
satuan kerja lain.

-

Mutasi tenaga teknis yang kerap terjadi, bahkan dalam satu tahun terjadi beberapa kali.

-

Optimalisasi rencana kinerja (rapat kerja/evaluasi/crooschek)

-

Pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh atasan.

-

Optimalisasi evaluasi dan monitoring SIPP mulai dari Meja 1 sampai dengan Majelis Hakim.

-

Optimalisasi peran

Informasi Teknologi dalam membangun komunikasi percepatan

delegasi pemanggilan / penyampaian pemberitahuan isi putusan.
Pada Renstra Tahun 2020 – 2025, Pengadilan Agama Pulau Punjung akan berupaya:
1.

Membangun ruang Kinerja berbasis Informasi Teknologi

2.

Membangun sistem monitoring dan evaluasi cepat, transparans dan cerdas yang cukup
dilakukan di meja kerja atasan langsung, yang dilengkapi dengan LCD monitoring yang
menjadi objek pengawasan. Dan yang akan menjadi objek monitoring pengawasan
organisasi, antara lain: Statistik Reformasi Birokrasi PA Pulau Punjung Jilid IV dengan
dilengkapi monitoring 8 area RB, Implementasi SIPP (Produktivitas, Implementasi Sema
No. 2 Tahun 2014, One day minutate, one publish)

3.

Membangun sistem persidangan elektronik, berbasis SIPP dan e-Court dengan kajian
“Persidangan tanpa berkas hardcopy” yang dilengkapi personal computer bagi tiap tenaga
teknis pada meja sidang. Tentunya implementasi program ini akan didahului dengan
sosialisasi dan penyatuan pendapat mengenai alur kerja dan sistem kerja “persidangan tanpa
berkas (hardcopy)” tersebut.

4.

Monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur layanan peradilan

7
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Adapun perkara yang memenuhi standar waktu penyelesaian sebagaimana SEMA No.
2 Tahun 2014, Data Perkara yang lebih dari 5 bulan pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara, dengan
penyebab sebagai berikut:
1.

Pemanggilan RRI, 2 perkara

2.

Pemanggilan delegasi yang berlanjut melalui RRI, sebanyak 1 perkara

3.

Penggugat tidak sungguh - sungguh, sebanyak 1 Perkara

Adapun implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014, pada tahun 2017, disebabkan antara
lain:
1.

Pemanggilan delegasi yang belum terstandarkan.

2.

Pemanggilan ghoib pada sidang kedua.

3.

Disiplin tahapan persidangan, dan pemahaman setiap tahapan persidangan dalam rangka
memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2014

1.2.3. Persentase Penurunan sisa perkara
Adapun penurunan sisa perkara, Pengadilan Agama Pulau Punjung berupaya menekan
untuk tidak terjadi banyaknya tunggakan perkara, sebagaimana data berikut:

Pada tahun 2018, PA Pulau Punjung mempunyai tunggakan diakhir tahun sebanyak 26
perkara, dan pada tahun 2019 semua sisa perkara tahun 2018 tersebut telah diselsaikan dan pada
tahun 2019 sisa perkara Pengadilan Agama Pulau Punjung sebanyak 18 turun sebesar 69% dari
tahun 2018 (turun 8 perkara).
Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai judex facti, tentu akan melakukan upaya
maksimal menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tujuan
dibentuknya badan peradilan, namun bilamana salah satu atau kedua belak pihak merasa tidak
puas atas keputusan majelis hakim, maka tentu hal tersebut menjadi kajian dan monitoring bagi
satuan kerja Pengadilan Agama Pulau Punjung meski upaya penemuan hukum, diskusi secara
formal ataupun musyawarah majelis telah dilakukan, yang keseluruhannya dalam rangka
peningkatan kualitas putusan bagi para pencari keadilan.

8
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1.2.4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tahun 2019 terdapat
dua perkara. Untuk ke depan Pengadilan Agama Pulau Punjung akan menyusun indikator
perkara-perkara berpotensi mengajukan upaya hukum, agar Pengadilan Agama Pulau Punjung
bisa mengoptimalkan peran mediator atau proses mediasi dan juga setiap Majelis Hakim agar
berupaya untuk meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkannya, mengingat upaya hukum
para pihak terbuka lebar dan putusan Majelis Hakim tetap dapat dipertahankan pada tingkat
upaya hukum apapun.

1.2.5. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Tabel Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Kinerja
Indikator Kinerja
2018
2019
Utama
Terwujudnya

-Index Responden pencari

proses

keadilan yang puas

Peradilan

terhadap layanan

yang

peradilan

Pasti,

-

88,33

transparan
dan
akuntabel
Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan baru dapat
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung pada pengukuran kinerja tahun 2019
sedangkan pada tahun 2018 belum ada karena Pengadilan Agama Pulau Punjung Merupakan
Satuan Kerja Baru.

1.3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
Selanjutnya untuk menuju pada sasaran utama Peningkatan efektivitas, Pengelolaan
Penyelesaian Perkara, Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki indikator sebagai berikut:
1.3.1.

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

1.3.2.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
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Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu

1.3.4.

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus

1.3.1.

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Adapun indikator dimaksud sejalan dengan percepatan penyediaan Salinan Putusan /

Penetapan sebagaimana diamantkan pada SEMA No. 1 Tahun 2011, dimana Pengadilan Agama
Pulau Punjung memiliki data perkara selama 4 tahun, yaitu kurun waktu Tahun 2018 – 2019,
sebagai berikut:

Data Perkara Diterima dan Diputus Pada
Pengadilan Agama Pulau Punjung
500

421

403

400
300
200
100

52

26

18

26

0
Jumlah Perkara

Sisa Perkara
2018

Perkara Diputus

2019

Untuk mengetahui indikator tersebut, Pengadilan Agama Pulau Punjung melakukan
kajian dan rekapitulasi data yang meliputi antara lain:
-

Persentase minutasi bekas perkara, yang sejalan dengan program prioritas Ditjen Badilag
dengan “one day minutate one publish”.

-

Persentase anonimasi dan publikasi putusan, sejalan dengan program prioritas Ditjen
Badilag dengan “one day minutate one publish”.
Kondisi beban kerja berkas perkara dan jenis putusan sebagaimana data tersebut di atas,

belum seiring dengan kondisi sumber daya yang dimiliki, sehingga Pengadilan Agama Pulau
Punjung untuk melakukan percepatan sebagaimana amanat SEMA No. 1 Tahun 2011, telah
10
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berupaya melakukan optimalisasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan
Pengadilan Agama Pulau Punjung telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain:
1.

Optimaslisasi tenaga teknis dalam percepatan penyelesaian dokumen berbasis template dan
dokumen putusan dapat diselesaikan maksimal sebagaimana amanat SEMA No. 1 Tahun
2011.

2.

Evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan monitoring pelaksanaan pemberitahuan isi
putusan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai SOP.

3.

Optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

4.

Implementasi Case Management System (CMS). Penerapan Case Management System di
Pengadilan meliputi semua proses administrasi perkara mulai dari penerimaan perkara,
proses persidangan, pelaporan dan kearsipan perkara. Sehingga diharapkan CMS juga
memberikan solusi dokumen pada pengadilan dalam memproduksi berbagai dokumen yang
wajib dibuat pengadilan menangani sebuah perkara seperti: penunjukan majelis hakim,
penetapan hari sidang, relaas panggilan, berita acara persidangan bahkan putusan
pengadilan.
Putusan yang diterima tepat waktu Tahun 2018 - 2019
Kinerja Utama

Indikator
Kinerja

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan a. Putusan yang
Penyelesaian Perkara.
diterima tepat
waktu

2018

2019

8

118

Putusan yang diterima tepat waktu pada tahun 2018 adalah sebanyak 8 perkara, tahun 2019
sebanyak 118 perkara.
Untuk tahun 2018, Indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
-

Persentase minutasi bekas perkara, yang sejalan dengan program prioritas Ditjen Badilag
dengan “one day minutate one publish”.

-

Persentase anonimasi dan publikasi putusan, sejalan dengan program prioritas Ditjen
Badilag dengan “one day minutate one publish”.
Indikator di atas dan dikaitkan dengan 2 Program Prioritas Ditjen Badilag, Pengadilan
Agama Pulau Punjung masih belum seiring antara minutasi putusan dengan upload dan
11
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anonimisasi pada aplikasi SIPP, kondisi ini dipengaruhi beberapa hal terkait Program
Prioritas Ditjen Badilag baru digulirkan pada tahun 2018, namun Pengadilan Agama Pulau
Punjung

berupaya

mengoptimalkan

kinerja

penyelesaian

berkas

sekaligus

mengimplementasikan Program-Program Ditjen Badilag terkait dengan berkas perkara.

1.3.2. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Untuk indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian, Pengadilan
Agama Pulau Punjung telah mengoptimalkan proses mediasi bagi terselenggaranya rasa
keadilan bagi pihak yang bersengketa, sebagaimana tabel di bawah ini:
Adapun perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut:
Selama tahun 2018-2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung telah menerima
perkara sebanyak 479 perkara, namun yang memenuhi syarat sesuai Perma No 1 Tahun 2008
dan Perma No. 1 Tahun 2016 untuk dilakukan mediasi hanya sebanyak 48 perkara, serta
yang berhasil di mediasi sebanyak 2 (dua) perkara. Kondisi ini dipengaruhi banyaknya
perkara yang hanya dihadiri oleh pihak penggugat / pemohon sendiri (perkara verstek).
Rendahnya tingkat mediasi ini, Pengadilan Agama Pulau Punjung perlu melakukan
langkah-langkah proaktif sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi penerimaan mediator luar yang bersertifikat;
2. Melakukan kajian Perma No. 1 Tahun 2016, bagi hakim pemeriksa perkara yang merangkap
sebagai mediator
Melakukan upaya koordinasi tingkat pimpinan agar upaya perdamaian tidak hanya
berpusat pada mediasi, namun upaya perdamaian majelis juga dijadikan perhitungan dalam
pelaporan, dimana keduanya memiliki potensi untuk mengurangi tunggakan perkara di
Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tahun 2018-2019, berhasil
melaksanakan mediasi hanya 2 perkara dari 330 perkara contensius yang diterima, namun
mendamaikan dengan penasehatan dalam persidangan berhasil 2 perkara dicabut dari 479
perkara masuk. Berdasarkan pada data seperti tertuang di bawah ini:
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1.3.3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap & tepat waktu
Indikator Sasaran kedua ini, Pengadilan Agama Pulau Punjung telah menerima
pengajuan upaya hukum Pada tahun 2019 terdapat 2 perkara banding di Pengadilan Agama
Pulau Punjung dan telah diajukan secara lengkap & tepat waktu.
1.3.4. Perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
Adapun perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pulau
Punjung dari tahun 2018 – 2019 belum ada yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pulau Punjung.
Tabel Perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Kinerja

Perkara

Utama

Ekonomi

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Syariah
Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara.

1.4.

a. Perkara
yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara
online
dalam waktu 1
hari
sejak
diputus

Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Keberadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang berkedudukan di ibukota
kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang
berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka
lalui sangat jauh dan sulit. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problem
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yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan
dari pengadilan.
Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, para pihak Pencari keadilan juga
dihadapkan kepada tingginya biaya yang harus dibayarkan saat mereka harus berhubungan
dengan lembaga peradilan. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai
hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya untuk dapat
memanfaatkan layanan hukum yang telah disedaiakn negara bagi mereka yang
membutuhkan.
Banyak lagi dari kalangan masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum,
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problem hukum yang mereka
hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal
akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (justice for the poor),
dimana penyelenggaraan

layanan peradilan

pada

hakikatnya

merupakan

tugas

konstitusional. Untuk itulah diperlukan adanya sidang keliling pengadilan guna memberi
pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan secara materil dan akses yang
menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil
dengan kantor pengadilan tersebut, menjadi peluang bagi lembaga peradilan untuk
meningkatkan layanannya agar keberadaan lembaga tersebut dapat dirasakan oleh semua
lapisan masyarakat.
Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan
untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih
banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat
membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi
geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban
pengadilan memberi pelayanan yang terbaik kepada mereka, antara lain, melalui sidang
keliling tersebut. Sidang keliling ini menjadikan keadilan yang didambakan rakyat semakin
mudah diperoleh secara nyata sehingga bukan lagi sekedar impian yang tak pernah terwujud.
Dengan demikian, maka benang kusut problema geografis, transportasi, ekonomi maupun
sosial yang menjadi kendala masyarakat untuk datang ke pengadilan dapat teratasi.
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Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berada
dibawah Mahkamah Agung, ditetapkan sasaran strategis yang harus diperhatikan, yaitu:
“Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”, dengan
ditetapkan indikator:
-

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

-

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

-

Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

-

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

1.4.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya
Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di
pengadilan. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung berhasil menyelesaikan 5
perkara melalui program pembebasan biaya perkara.
Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara
dalam dua tahun terakhir di Pengadilan Agama Pulau Punjung.

No

Perkara

1.

Penyelesaian
perkara dengan
prodeo

2.

Anggaran dalam
DIPA

3.

Realisasi Anggaran

2015

-

2016

2017

-

-

2018

2019

-

5

5
-

-

-

-

-

Tabel 1-3 : Matriks Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2018-2019

-

100%
-
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Pengadilan Agama Pulau Punjung telah menerima anggaran pembebasan biaya
perkara untuk masyarakat yang tidak mampu secara materi untuk membayar biaya
perkara. Program acess to justice Pengadilan Agama Pulau Punjung. Dari target yang
telah dicanangkan, Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat melaksanakannya dan dapat
diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

1.4.2. Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu Isbat Nikah
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan
yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor
pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Untuk membantu menangani
kendala tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program Sidang
di Luar Gedung Pengadilan. Adapun program ini sangat membantu masyarakat dalam
memperoleh keadilan. Petunjuk teknis pelaksanaan sidang keliling di Peradilan Agama
adalah SK Tuada Uldilag No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang
Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.
Untuk tahun 2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung belum mendapatkan alokasi
anggaran untuk sidang diluar gedung kantor (sidang keliling).

1.4.3. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
Untuk penyelenggaraan sidang identitas hukum, Pengadilan Agama Pulau
Punjung sebatas penyelesaian penetapan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan para
pencari keadilan, belum dapat melakukan persidangan terpadu dengan instansi terkait,
dikarenakan beberapa hal yang masih terkendala koordinasi dengan instansi terkait
tersebut.
Namun perkara permohonan Isbat Nikah terjadi kenikan yang mana tahun 2018
sebanyak 4 perkara dan pada tahun 2019 naik menjadi 116 Perkara jumlah
permohonannya selama kurun waktu Tahun 2018-2019 sebanyak 120 Perkara,
sebagaimana pada tabel di bawah:
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Jumlah Perkara Permohonan (Voluntair)
140
116

120
100
80
60
40
20

4

0
2018

2019

1.4.4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Posbakum Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan
dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan
bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak
mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang
disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,
membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima
Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
1.

Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses
keadilan.

2.

Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hukum.
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Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di
seluruh wilayah Negara Indonesia.

4.

Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun pelaksanaan Posbakum selama kurun waktu tahun 2018-2019, Pengadilan

Agama Pulau Punjung tidak Mendapatkan alokasi dana Posbakum dalam DIPA, namun
untuk tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung mendapatkan anggaran
Posbakum.

1.5. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Permohonan permintaan eksekusi atau pelaksanaan upaya paksa putusan pengadilan,
selama kurun waktu Tahun 2018 -2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung belum ada
permintaan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung .

1.6. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik
A. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik
Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang
disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Mahkamah Agung telah
mengeluarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Pelayanan prima ini harus ditingkatkan di seluruh pengadilan terutama pada pelayanan yang
masih mendapatkan keluhan publik seperti jadwal sidang, layanan informasi di pengadilan
dan pungutan liar.
Area pelayanan publik sudah menjadi fokus dari perubahan yang ingin dilakukan
oleh Mahkamah Agung, hal ini tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2035
Mahkamah Agung, dimana pelayanan publik masuk area perubahan nomor 8. Untuk
pelayanan publik ini, Mahkamah Agung membuat 5 program reformasi birokrasi yaitu:
1. Standar pelayanan;
2. Budaya pelayanan prima;
3. Pengelolaan pengaduan;
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4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi.
Berangkat dari arah kebijakan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Pulau
Punjung sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung
berupaya mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara baik dan prima. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan
Agama Pulau Punjung selama tahun 2019 untuk mewujudkan kebijakan Mahkamah Agung
tersebut adalah:
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
Salah satu program Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang berbasis
pelayanan yang bermutu adalah dengan mengadakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).
Akreditasi Penjaminan Mutu yang sebelumnya bernama Sistem Akreditasi Penjamin Mutu
(SAPM) digulirkan sejak Tahun 2017 dan wajib diikuti oleh seluruh peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung. Untuk Tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung telah
melaksanakan Surveilans I dari Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu (APM).
Akreditasi Penjaminan Mutu, adalah sebuah bentuk dari pengakuan atas telah sesuainya
proses bisnis di sebuah instansi dengan kriteria yang telah ditetapkan atau dengan kata lain
pelayanan yang diberikan kepada para pihak pencari keadilan telah sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Akreditasi ini meliputi aspek manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan,
administrasi kesekretariatan, pengendalian dokumen dan survey kepuasan masyarakat.
Tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam APM yaitu:
- Membentuk tim akreditasi penjaminan mutu;
- Self-assessment oleh Assesor Internal;
- Pengkajian self-assessment oleh tim PTA. Padang;
- Asessment oleh tim verifikator;
- Penetapan nilai akreditasi dan penyerahan sertifikat akreditasi;
Untuk Pengadilan Agama Pulau Punjung, Alhamdulillah pada tanggal 30 Januari 2020
telah menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Mahkamah Agung dengan nilai A
Ecxellent, dimana sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung di Bali.
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Untuk memudahkan dan mempersingkat birokrasi pelayanan, Pengadilan Agama

Pulau Punjung pada tahun 2019 ini telah menerapkan system pelayan terpadu dengan nama
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung
yang mengharuskan seluruh badan peradilan untuk menerapkan system pelayanan terpadu
satu pintu ini.
Pelayaan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Pulau Punjung berkaitan
dengan pelayanan:
1) Pelayanan Informasi
2) Pelayanan Pengaduan
3) Pelayanan Pendaftaran Perkara
4) Pelayanan Penaksiran Biaya Perkara
5) Pelayanan Pembayaran Biaya Perkara
6) Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
7) Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan
8) Pengambilan Akte Cerai
3.

Inovasi Pelayanan Publik
Era baru peradilan modern sudah dimulai pada tahun 2008 yang lalu, hal ini sebagai

revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi
dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Badan
Peradilan Agama dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap berdaptasi
dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik
untuk masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ditjen Badilag telah merilis 9 aplikasi unggulan Badilag,
yang telah diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH,
pada Rabu 18 September 2019 di hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta. Acara ini dihadiri
oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2
Mahkamah Agung, para Hakim Agama dari seluruh Indonesia. 9 aplikasi ini merupakan
tindak lanjut dari peluncuran sistem E-litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung pada 19
Agustus 2019 lalu. Selain itu, aplikasi ini juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari
keadilan dalam mengakses pelayanan publik di pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal
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sidang tanpa perlu penumpukkan antrian, dan kemudahan akses mengakses layanan prodeo
tanpa melampirkan surat keterangan tanda miskin (SKTM) dengan aplikasi verifikasi data
kemiskinan.
Dalam acara yang juga di hadiri oleh duta besar Arab Saudi, Bahrain, Maroko, Iran,
anggota komisi III, dan perwakilan dari OJK ini Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.,
memaparkan bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia telah mengaplikasikan peradilan
elektronik (e-court), tercatat bahwa hingga 16 September 2019 terdapat 12.278 perkara yang
didaftarkan melalui e-court. Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., juga mengatakan bahwa
terkait e-litigasi, untuk pengadilan yang menjadi pilot project telah mengimplementasikan
proses berperkara melalui e-litigasi, di antaranya: Pengadilan Agama Jakarta Pusat 29
perkara, pengadilan Agama Surabaya 26 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur 11
Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat 10 Perkara.
Adapun 9 inovasi tersebut yang diluncurkan yaitu:
1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)
5. Command centre Badilag
6. Aplikasi e- eksaminasi
7. Aplikasi PNBP
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara
Pada acara yang bertepatan dengan peringaan 30 tahun lahirnya Undang-Undang
Peradila Agama, Ketua Mahkamah Agung selain meluncurkan secara resmi sembilan
aplikasi unggulan juga meluncurkan secara resmi buku “Mewujudkan Peradilan Agama
yang Agung” yang ditulis oleh hakim-hakim peradilan agama. Peluncuran buku berjudul
“Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung”, selain mendorong budaya literasi warga
peradilan, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama tentang permasalahan
yang dihadapi peradilan agama beserta solusinya, dalam upaya mewujudkan badan peradilan
Indonesia yang agung.
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Semenjak diluncurkannya 9 inovasi tersebut, Pengadilan Agama Pulau Punjung
bergerak cepat untuk dapat segera mengimplementasikan 9 inovasi Badilag tersebut,
Alhamdulillah ditahun 2019 ini juga Pengadilan Agama Pulau Punjung telah berhasil
menginstal dan menggunakan 9 inovasi tersebut, dalam memberikan kemudahan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan.

3.. Implementasi Keterbukaan Informasi
1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Untuk mendukung program Mahkamah Agung dalam keterbukaan informasi,
Pengadilan Agama Pulau Punjung semenjak Desember 2018 telah menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat
mengakses perkembangan proses penanganan perkara mereka secara online. Dan untuk tahun
2019 aplikasi ini sudah familiar di kalangan pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung
ataupun dikalangan masyarakat yang ingin melihat perkembangan perkara yang mereka
ajukan.
2. Informasi dan Pengaduan
Dalam keterbukaan informasi Pengadilan Agama Pulau Punjung menyediakan ruang
Informasi dan Pengaduan. Ruang ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memperoleh
informasi tentang jalannya persidangan, cara berperkara dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan pengadilan. Dan ruangan ini juga diperuntukkan untuk menerima
pengaduan masyarakat yang datang secara langsung ke Pengadilan Agama Pulau Punjung
baik pengaduan tentang personil pengadilan, jalannya persidangan, atau buruknya pelayanan
di Pengadilan Agama Pulau Punjung.
Selain datang langsung ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, dalam memberikan aduan
masyarakat

juga

dapat

mengakses

secara

langsung

portal

pengaduan

yakni

https://siwas.mahkamahagung.go.id.
3. Informasi Melalui Website
Pelayanan informasi pengadilan selain diberikan melalui fasilitas Meja Informasi, juga
disediakan melalui media elektronik yakni website resmi pengadilan.
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Website resmi Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah www.pa-pulaupunjung.go.id
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.

4.. Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik.
Penguatan Sumber Daya Manusia.
Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam rangka mewujudkan visinya, terus
mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada, dengan mengikutsertakan Pegawainya
dalam diklat-diklat yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama ataupun Mahkamah Agung RI.
Reformasi Birokrasi.
Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
melalui tiga pilar utama yaitu : (1) Penataan Organisasi; (2) Penyempurnaan Proses Bisnis
(tata kelola); serta (3) Peningkatan Disiplin dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
Pengawasan.
Dalam peningkatan kepercayaan publik, Pengadilan Agama Pulau Punjung secara
berkala melakukan pengawasan kinerja terhadap personilnya melalui Hakim Pengawas
Bidang. Selain pengawasan internal Pengadilan Agama Pulau Punjung juga mendapatkan
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pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang, atau Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI. Dan kesemua temuan dalam pengawasan tersebut talah ditindaklanjuti.
1.7. Potensi Permasalahan
Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta
peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan
kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga
manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.
Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk
menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA
termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan
telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Keberadaan dokumen rencana pengembangan lembaga khususnya Mahkamah
Agung baik berupa rencana-rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah
maupun jangka pendek merupakan suatu keharusan agar dapat memberikan arah
pengembangan dan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Cetak Biru Mahkamah Agung
2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah
menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan
(2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber
Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi,
(7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan
dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya.
Dalam cetak biru dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan
peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat
diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:
1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan
berkeadilan.
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Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan
secara proporsional dalam APBN.

3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan
terukur.

4.

Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat,
tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5.

Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,
nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya
peradilan.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.

10.

Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.
Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai bagian dari satuan kerja organisasi di

bawah Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya juga
untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung, pengadilan Agama Pulau
Punjung harus mengakomodir setiap kebijakan-kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh
Mahkamah Agung, dengan analisis potensi permasalahan yang akan dihadapi.
Pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung tersebut telah memberikan banyak
capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Mahkamah
Agung 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 Agama Pulau Punjung
yaitu:
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Secara Umum potensi dan permasalahn yang dimiliki oleh Penadilan Agama Pulau
Punjung adalah sebagai berikut :
1. Kekuatan Yang Dimiliki (Strength)
Kekuatan (strength) Pengadilan Agama Pulau Punjung mencakup hal-hal yang memang
sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan

hal-hal yang

dikembangkan kemudian, adalah sebagai berikut :
1.1. Merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya kepada
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung;
1.2. Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama
Pulau Punjung selaku Pengadilan Tingkat Pertama;
1.3. Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur,
terukur dan tepat sasaran;
1.4. Sumber Daya Manusia Peradilan Agama memiliki pendidikan tinggi dan kompetensi
berbasis Teknologi Informasi (TI);
1.5. Telah menerapkan SIPP dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu,
transparan dan akuntabel;
1.6. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian
perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice fo all)
1.7. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
1.8. Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang tugas pokok dan fungsi
Peradilan Agama;
1.9. Gedung Kantor sebagai sarana pelayanan Peradilan Agama sudah prototype dan
memadai;
1.10. Adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Pengawasan Internal yang
efektif dan efisien.

2. Kelemahan (Weakness)
Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikanperbaikan, sebagai berikut :
2.1. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
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2.2. Sumber Daya Manusia Peradilan Agama secara kuantitas dan/ atau jumlah belum
terpenuhi;
2.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melaui Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah
Agung masih lemah dan sporadis;
2.4. Belum ada auditor pengawas internal di Peradilan Agama;
2.5. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara masih rendah;

3. Peluang (Opportunity)
Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan,
sebagai berikut :
3.1. Integritas Sektor Publik Peradilan Agama terbaik berdasarkan survei yang dilakukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3.2. Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN
dan RPJPN;
3.3. Tersedianya anggaran negara untuk bantuan hukum dan penanganan perkara prodeo;
3.4. Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan
publik dan akuntabilitas kinerja;
3.5. Teknologi Informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi
pengadilan dan mengakses produk pengadilan;
3.6. Kebijakan pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai pengawas internal di Peradilan.

4. Ancaman (Threat)
Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi
untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :
4.1. Suasana kerja yang tidak kondusif karena penempatan pimpinan atau pejabat dan
pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi;
4.2. Terjadinya pengrusakan oleh oknum pegawai dan/ atau masyarakat umum terhadap
gedung dan fasilitas kantor karena sistem keamanan yang tidak baik;
4.3. Bahaya virus dan hacker yang merusakan sistem Teknologi Informasi yang
mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan;

27

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Review Renstra 2015 - 2019

4.4. Adanya tekanan politik dan kepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum di
Pengadilan.

Penerapan Komposisi Majelis Hakim dan kondisi produktifitas beban perkara
Upaya Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk meningkatkan produktivitas
penyelesaian perkara dalam rangka pelayanan telah dilakukan sebagaimana tahun-tahun
terdahulu, diantaranya Pengadilan Agama Pulau Punjung menerbitkan Surat Keputusan Ketua
tentang Pembentukan Komposisi Majelis Hakim dan Komposisi Majelis Hakim Sidang Keliling.
Untuk komposisi Majelis Hakim Sidang keliling disesuaikan dengan kondisi internal
agar tidak mengganggu pelayanan persidangan.dengan mendasarkan pada beberapa hal,
diantaranya:
1.

Pengaturan komposisi hakim dan panitera pengganti dalam majelis, dilakukan analisa beban
kerja terlebih dahulu

2.

Penanganan perkara diupayakan tidak berubah komposisi majelis hingga perkara diputuskan

3.

Penanganan perkara tidak mengganggu aktivitas tenaga teknis dalam pekerjaan lain yang
dibutuhkan oleh organisasi.

4.

Standar waktu penanganan perkara tetap mengacu pada SEMA No. 2 tahun 2014, dengan
memperhitungkan penyelesaian dokumen pada SEMA No. 1 Tahun 2011 dan Program
Prioritas Ditjen Badilag

5.

Komposisi majelis hakim untuk memenuhi permintaan sidang di luar gedung disesuaikan
dengan komposisi majelis hakim yang telah ditetapkan Pimpinan
Dengan jumlah penerimaan perkara yang mengalami kenaikan setiap tahunnya,

ditambah dengan permohonan bantuan pemanggilan / pemberitahuan dari pengadilan agama lain,
Pengadilan Agama Pulau Punjung, kerap muncul permasalahan-permasalahan:
a.

Para pihak yang tinggal di luar wilayah PA Pulau Punjung, menjadi salah satu faktor
penyebab tahapan persidangan membutuhkan waktu lama.

b.

Pemanggilan para pihak sering terkendala dengan keterbatasan tenaga teknis dan instrumen
penunjang termasuk monitoring dan standar operasional prosedur yang belum optimal

c.

Pemanfaatan SIPP versi 3.3.0-1 masih belum optimal, baik dari sisi tenaga teknis yang ada
maupun sarana prasarana.
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Pengaturan sistem kerja majelis belum terstandarkan, terutama berkaitan dengan
program oneday minutate dan oneday publish

Penyederhaan proses berperkara dan penekanan biaya perkara
Asas penyelenggaraan peradilan adalah cepat, sederhana dan biaya murah.
Penerapan asa tersebut kerap harus berbenturan dengan kondisi objektif yang terjadi di
tataran pelaksanaan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturannya untuk
menghindari penumpukan perkara, yaitu dengan jalan optimalisasi mediasi di pengadilan
tingkat pertama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.
Kecilnya persentase tingkat keberhasilan melalui proses mediasi karena beberapa
masalah yang kerap dihadapi, tidak menyurutkan Pengadilan Agama untuk tetap
mengupayakan perdamaian pada kasus yang diterima.
Beberapa hal yang menjadi penghambat proses keberhasilan melalui mediasi,
diantaranya:
a.

Mediator yang tersedia adalah hakim yang sekaligus dibebankan untuk menyelesaikan
perkara, dimana hakim mediatorpun belum bersertifikasi

b.

Mediator luar yang telah bersertifikasi belum tersedia
Upaya peningkatan persentase perkara yang dimediasikan sangatlah sulit

dikarenakan perkara diputuskan tanpa kehadiran pihak lawan atau diputus verstek.
Adapun untuk tahun 2018 dan 2019 upaya peningkatan persentase perkara yang
harus dimediasikanpun sulit ditingkatkan dikarenakan banyaknya perkara diputuskan tanpa
kehadiran pihak lawan (verstek), persentase tersebut didasarkan pada seluruh perkara yang
diputuskan, rekapitulasi jumlah termasuk perkara voluntair.
Bilamana perkara jenis voluntair dikeluarkan dari rekapitulasi, maka perkara yang
diputus verstek (tanpa kehadiran pihak lawan) malah semakin bertambah.

Manajemen Penanganan Perkara
Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai pengadilan tingkat pertama yang
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, seperti pengadilan agama lainnya, tetap
berjalan dan berpijak pada Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
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(Bindalmin) yang telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pola Bindalmin telah
menjadi "rel" penyelenggaraan manajemen perkara ditambah dengan pedoman lain yang
terkait dengan Pola Bindalmin diantaranya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan.
Peran core bisnis peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Pulau Punjung, akan
sangat ditentukan oleh keberjalanan semua fungsi yang terkait dengan core bisnis peradilan
itu sendiri, core bisnis tidak dapat berjalan sendiri tanpa peran dan fungsi pihak lain, baik
langsung atupun tidak langsung, diantaranya penataan SDM, pengelolaan BMN dan
anggaran, optimalisasi pengawasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi
Permasalahan yang masih menjadi kendala di Pengadilan Agama Pulau Punjung
adalah implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan
Putusan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama untuk lingkungan
Pengadilan Agama Pulau Punjung dimaksud adalah Persentase Isi Putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu dengan sasaran utamanya adalah Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
Adapun implementasi SEMA No. 1 Tahun 2011 pada Pengadilan Agama Pulau
Punjung, yang dikaitkan dengan Program one day minutate one publish.
Kondisi ini jelas sangat kontradiktif dengan keadaan perkara yang ada di
Pengadilan Agama Pulau Punjung itu sendiri, hal tersebut disebabkan antara lain:
a.

Pemahaman atas penyelesaian berkas perkara belum seragam dan ideal.

b.

Pengaturan pembagian tugas majelis hakim belum dibakukan

c.

Rangkap tugas dan pekerjaan diluar tugas pokok, menjadi penambahan beban pekerjaan
dalam upaya percepatan penyelesaian konsep putusan

d.

Pemahaman minutasi berkas dan implementasi SEMA No. 1 Tahun 2011 masih belum
optimal

e.

Monitoring dan evaluasi implementasi SEMA No.1 tahun 2011 belum optimal
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Bahwa adanya permasalahan pada proses di atas maka Pengadilan Agama Pulau
Punjung berupaya menata manajemen perkara dengan pemanfaatan modernisasi
manajemen, penataan ulang organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses
manajemen perkara dengan ruang lingkup: kebijakan (pembentukan tim penyelesaian
dokumen berbasis template), evaluasi standar prosedur (SOP) penyelesaian

berkas,

minutasi dan penyediaan salinan putusan penataan dengan harapan dapat meningkatkan
konsistensi penyelesaian berkas (penyediaan salinan putusan), transparansi putusan, dan
diharapkan kecepatan penyelesaian perkara dapat menjadi budaya kerja di Pengadilan
Agama Pulau Punjung
Permasalahan
a.

b.

c.
d.
e.

f.

Manajemen
penyelesaian
berkas
belum optimal
Jabatan
struktural
belum terkonsentrasi
pada
manajemen
perkara
Pemanfaatan aplikasi
belum optimal.
Ketaatan SOP masih
rendah
Monitoring
dan
evaluasi
belum
optimal
Koordinasi supporting
unit dan core bisnis
peradilan
belum
seiring

Tantangan
a.

b.

c.

d.

Sistem
informasi
penelusuran
perkara
belum
terintegrasi
dengan
sistem
monitoring percepatan
penyelesaian dokumen
Rapat evaluasi dalam
rangka
peningkatan
tugas pokok fungsi
pihak terkait belum
optimal
Pembentukan
Tim
percepatan
penyelesaian
masih
diperlukan dukungan
dari pihak terkait
Konsistensi
peran
masing-masing
unit
dalam
membangun
sistem layanan publik

Potensi
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

Perkembangan
teknologi informasi yang
dinamis.
Sistem Informasi Perkara
(SIPP),
Dokumen
/
template percepatan jenis
perkara dan jenis putusan
berpotensi sederhana dan
mudah
SDM
yang
siap
diterjunkan
Diskusi dan evaluasi TIM
Percepatan secara berkala
Dukungan
pimpinan
dalam
membangun
sistem yang terintegrasi
Telah menjadi Indikator
Kinerja
Utama
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Perma No. 3 Tahun 2018
tentang
Administrasi
Perkara di Pengadilan
Secara Elektronik

Adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Implementasi SIPP versi (SIPP
versi 3.3.0-1) di empat lingkungan peradilan, sebagai pondasi untuk mendeteksi setiap
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tahapan perkara yang ditangani pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, disertai dengan
beberapa modifikasi menu-menu yang telah disiapkan sebagai kontrol berkas perkara yang
ditangani setiap Majelis Hakim, meskipun belum sempurna dan masih dalam tahap
pengembangan. Implementasi SIPP pada empat badan peradilan, diharapkan dapat
dijadikan media untuk membantu seluruh aparatur peradilan mengemban amanat SEMA
ataupun Perma terkait dengan penyelesaian perkara, baik dari sisi penyelesaian dokumen
terkait maupun dari sisi transparansi informasi perkara.

Pengajuan Upaya Hukum
Pengadilan Agama Pulau Punjung berupaya setiap putusan yang dihasilkan
memenuhi tujuan hukum, yaitu rasa adil/keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Upaya yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat diterima para pencari keadilan.
Pada tahun tahun 2019 telah menerima pengajuan upaya hukum Banding dan
Kasasi. Untuk tahun mendatang Pengadilan Agama Pulau Punjung mencoba mengolah
data dengan didasarkan pada jenis perkara dan jenis putusan yang terindikasikan
mengajukan upaya hukum.
Adapun untuk tahun 2019, upaya hukum banding dan kasasi sudah diputuskan
dan masing-masing dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi.
Kondisi upaya hukum semakin menurun, diharapkan rasa keadilan semakin
dirasakan oleh para pencari keadilan. Permasalahan yang kerap dirasakan di Pengadilan
Agama Pulau Punjung adalah seputar pengelolaan upaya hukum terutama menyangkut
standar waktu pengiriman dan standar bundel berkas yang dikirim, disebabkan
perkembangan kebijakan upaya hukum Kasasi ataupun PK kerap mengalami perubahan.
Permasalahan
Standar pengiriman
berkas
sering
mengalami
perubahan,
berkaitan kebijakan
MA dan dokumen
berkas yang masih
terkendala
pada
delegasi wewenang

Tantangan
Koordinasi
penanggungjawab
delegasi
relaas/pemberitahuan
/ dokumen lain,
untuk dibuatkan
standar baku

Potensi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi /
Tabayyun online
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sepenuhnya
dipahami,
mana
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Pembinaan dan diskusi
serta monitoring bundel
berkas yang diajukan
upaya hukum

Pembinaan dan pengawasan
yang dilakukan oleh Hakim
pengawas bidang ataupun
Pengawas Daerah, bahkan
Mahkamah Agung, sebagai
bahan
pelaksanaan
pengajuan upaya hukum
Program
Akreditasi
Penjaminan Mutu (APM)

Penguatan Akses Peradilan
Dalam rangka penguatan akses peradilan, Pengadilan Agama Pulau Punjung
selama kurun waktu 2018 -2019 telah melaksanakan dan menetapkan adanya kebijakan
serta diberikan alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan pelayanan akses bagi
masyarakat terpinggirkan yang meliputi kegiatan Pembebasan biaya perkara kepada
masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun
masih memiliki kendala keterbatasan anggaran dan belum seluruh masyarakat dan perkara
yang ditangani dapat terakomodir, Pelaksanaan sidang keliling bagi para pihak tidak
mampu menjangkau peradilan, pada pelaksanaannya masih mengalami kendala terkait
dengan koordinasi dengan Instansi terkait serta standardisasi perkara yang ditangani. Dan
untuk tahun mendatang Pengadilan Agama Pulau Punjung baru mendapat alokasi anggaran
posbakum
Dalam pelaksanaan pos bantuan hukum Mahkamah Agung telah menerbitkan
Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan
Adapun Pelayanan Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Pulau Punjung diatur
dalam Surat Keputusan Tentang Susunan Majelis Hakim, Jadwal dan Lokasi Sidang
Keliling Pada Pengadilan Agama Pulau Punjung yang telah beberapa mengalami
perubahan. Atas Surat Keputusan tersebut Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Pulau
Punjung dilaksanakan satu kali dalam seminggu yang pelaksanaannya diselenggarakan di
dua tempat yaitu di Pulau Punjung dan Alahan Panjang, yang mana tempat-tempat tersebut
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adalah tempat sidang tetap yang telah menjadi aset Pengadilan Agama Pulau Punjung,
maka tujuan sidang keliling yang terjangkau oleh para pihak pencari keadilan agar lebih
dekat dan mudah menjalani sidang tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Pulau
Punjung yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka.
Adapun beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dalam peningkatan
akses peradilan, antara lain:

Permasalahan

Tantangan

Potensi

Pembebasan
biaya
perkara
kepada
masyarakat
miskin
meskipun
dari
sisi
realisasi meningkat dari
tahun ke tahun, namun
masih memiliki kendala
keterbatasan
anggaran
dan
skala
prioritas
kategori para pihak dan
perkara yang diajukan.

Alokasi
anggaran
belum
mampu
menutup
seluruh
komponen biaya penyelesaian
perkara yang akan dibiayai.

Perma no. 1 tahun 2014
tentang
Pedoman
pemberian
layanan
hukum bagi masyarakat
tidak
mampu
di
pengadilan.

Belum ada data kongkrit
atas masyarakat tidak
mampu
yang
terpinggirkan,
harus
berhadapan
dengan
hukum
Belum dibuatnya standar
Pelaksanaan
sidang
keliling, jenis perkara
yang
diajukan
dan
mekanisme
pelayanan
lainnya bagi masyarakat
yang sulit mengakses
peradilan

Penetapan target perkara belum
memanfaatkan data perkara
masyarakat miskin, dilihat dari
masih maraknya pernikahan
yang belum
mendapatkan
identitas hukum
a. Penyusunan
standarisasi
prioritas
jenis
perkara
tertentu
untuk
terget
pembebasan biaya.
b. Masyarakat
miskin dan
marjinal
yang
secara
geografis dan ekonomi tidak
memiliki biaya perkara dan
sulit menjangkau layanan
peradilan.

Menjadi sasaran dalam
Cetak Biru Mahkamah
Agung 2010- 2035.

Data pada Kecamatan
masing-masing
atas
masyarakat yang belum
memiliki identitas hukum
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Penetapan
target
lokasi/perkara
belum
memanfaatkan luas wilayah
hukum
masing-masing
pengadilan
dan
tingkat
kesulitan geografis

Kesiapan
Pemerintah
setempat mengakomodir
layanan terpadu.

Kesiapan
Disdukcapil
kerjasama
pemberian
identitas hukum secara
gratis.
Perma Nomor 1 tahun
2015 pelayanan terpadu
melalui sidang keliling
Pelayanan terpadu hak
identitas hukum melalui
siding keliling (akta
nikah, akta cerai dan akta
kelahiran).
Program
Justice

Acess

for

Penguatan Sumber Daya Manusia
- Sumber Daya Manusia Teknis
Permasalahan
Kurangnya kuantitas dan
kualitas SDM dalam
memenuhi
perkembangan lembaga
peradilan menuju
peradilan modern

Tantangan
Pemahaman prosedur
teknis pada satuan
kerja bervariasi.
Kurangnya pelatihan
khusus adm pengadilan
bagi staf Pengadilan
Tingkat Pertama.

Potensi
PP 94 tahun 2012 tentang
Hak Keuangan dan Fasilitas
Hakim yang berada di
bawah Mahkamah Agung
dan SK KMA Nomor 128
Tahun
2014
tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri di Lingkungan
Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang ada di
bawahnya.
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Belum ada reward
punishment bagi
pelaksana kinerja
pengiriman berkas.
Belum ada peta kebutuhan
tenaga teknis atas beban
kerja.
Jumlah tenaga teknis yang
memiliki spesialisasi khusus
belum merata

Standar
Penjaminan
Peradilan

Akreditasi
Manajemen

Optimalisasi
informasi
aplikasi SIKEP

Sumber Daya Manusia Non Teknis
Permasalahan

Tantangan

Potensi

Pemahaman fungsi dan
tugas
supporting
unit
belum optimal
Koordinasi pasca Perma
No. 7 Tahun 2015 tentang
Pemisahan
Tugas
Kepaniteraan
dan
Kesekretariatan,
belum
optimal
Beban kerja belum merata,
sebagian posisi dengan
beban kerja sangat tinggi
tetapi
Sebagian posisi lainnya
beban kerjan cenderung
rendah.
Belum merata pendidikan
jabatan sebelum / sesudah
duduk dalam jabatan

Pembinaan dalam upaya
peningkatan masing-masing
fungsi jabatan.
Rapat koordinasi antar bidang
untuk mengevaluasi apa yang
sudah, sedang dan akan
dilakukan

Undang-undang Nomor 5
Tahun
2014
Tentang
Aparatur Sipil Negara.
Data kepegawaian (SIKEP)
MA

Pembentukan Tim evaluator
untuk
memberikan
rekomendasi pada pimpinan

Kebijakan
pembentukan
Satker

Pimpinan
Tim kerja

Penyelenggaraan rapat kerja
bidang unit kerja satker
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Fungsi Pengawasan
Permasalahan

Tantangan

Potensi

Objek pengawasan belum
menyentuh pada output
kinerja

Penguatan SDM Pengawasan

Pola pengawasan melekat
belum sepaham

Belum adanya evaluasi dan
harmonisasi peraturan yang
ada dengan kebijakan yang
berlaku.

Pembinaan
mekanisme
pengawasan belum optimal

Belum ada kajian mengenai
klasifikasi bobot perkara dan
ukuran standar minimum
produktivitas tenaga teknis
dalam memutuskan perkara
dengan jumlah dan bobot
tertentu.
Analisa Beban Kerja belum
menjadi standar penempatan
pegawai

Keputusan KMA RI
Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan
di lingkungan lembaga
Peradilan.
Keputusan KMA RI
Nomor
076/KMA/SK/VI/2009
tentang
petunjuk
pelaksanaan penanganan
pengaduan di lingkungan
lembaga Peradilan.
Pemanfaatan media online
untuk
pengaduan
bagi
masyarakat

Beban kerja pengawasan
yang tidak seiring dengan
jumlah Sumber Daya yang
dimiliki
Temuan pengawasan tidak
diikuti dengan langkah
konkrit
yang
harus
dilakukan oleh pemilik
objek pemeriksaan
Standar layanan pengaduan
belum dipahami

Pemanfaatan aplikasi Siwas
pada Badan Pengawasan
MA RI

Belum optimal pemberdayaan
aparatur yang tersedia

Pemanfaatan
Internal

Asessmen

Pemahaman mekanisme
prosedur pengaduan, masih
belum merata di kalangan
internal

Program
Pembangunan
Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani
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Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi
Permasalahan

Tantangan

Potensi

Belum ada kesepahaman
standar harga barang dan
jasa

Satker harus mampu
menyusun perencanaan
anggaran
yang
akuntabel dan terukur.
Belum adanya ketentuan
dari pengguna Anggaran
untuk
menggunakan
standar harga barang
dan jasa yang ditetapkan
oleh Lembaga yang
berwenang
Mengefektifkan kinerja
bimbingan monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
penyusunan anggaran
Kualitas dan kuantitas
Pengelola
keuangan
belum sesuai dengan
kompetensi dan beban
kerja yang ada.

Adanya komitmen dari unsur
pimpinan agar pelaksanaan
anggaran berbasis kinerja

Kurangefektifnya
penyusunan rencana kerja
jangka pendek, menengah
dan panjang

Belum efektifnya
pelaksanaan bimbingan dan
monitoring serta evaluasi
atas pelaksanaan proses
penyusunan anggaran
Korodinasi internal belum
optimal dalam membuat
rencana kerja

Adanya
pemisahan
tugas
pimpinan kepaniteraan dan
kesekretariatan secara jelas

Telah diterbitkannya setiap awal
tahun anggaran Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan anggaran
Tiap
awal
tahun
telah
diterbitkan
Keputusan
Sekretaris tentang Penetapan
Unit
Layanan
Pengadaan
(ULP).
Optimalisasi
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Tarnsparasni Informasi website
Pengadilan
Agama
Pulau
Punjung
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI
Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang
mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:
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;
Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di
bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk
mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar
itu maka Pengadilan Agama Pulau Punjung telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke
dalam visi Pengadilan Agama Pulau Punjung, yaitu:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG
YANG AGUNG.”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Pulau Punjung siap bersamasama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormaati
masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan
dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan
Agama Pulau Punjung, yaitu:
1.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2.

Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

3.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu

pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang
dihadapi Pengadilan Agama Pulau Punjung dan rencana serta strategi yang tepat dan
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menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong
terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya
supremasi hukum.
Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan
diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Pulau Punjung akan dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya
untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur
sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan
berdasarkan visi misi organisasi.
Supaya menumbuhkan semangat kerja serta menumbuhkan motivasi kerja, maka
semua unsur pimpinan dan staf pada Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam melayani
masyarakat pencari keadilan demi mendapatkan keadilannya, telah menetapkan Motto,
Kebijakan Mutu dan Komitmen;
Adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Pulau Punjung agar lebih
efektif dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Pulau
Punjung

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Agama Pulau Punjung berupaya untuk
mencapai tujuan-tujuan strategis adalah sebagai berikut :
1.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2.

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi
informasi;

3.

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
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Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public
dan jaminan proses peradilan yang adil.

Sasaran Strategis
Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Pulau Punjung
menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat
memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Pulau Punjung menyadari hal itu, maka
untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama
Pulau Punjung membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses
penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi
informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara
dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;
b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ;
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pk;
f. Index kepuasan pencari keadilan.

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama
Pulau Punjung membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses
penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi
informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
antara lain :
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat
waktu;
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
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c. Persentase berkas perkara yang dimhonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu;
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; Untuk
mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai
berikut :
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
(posbakum).
d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa:
a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya kepercayaan
Terwujudnya Proses Peradilan
masyarakat terhadap sistem
yang Pasti, Transparan dan
peradilan melalui proses
Akuntabel
peradilan yang pasti, transparan,
dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA
a.

Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;

b.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat
waktu;

c.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding;

d.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi;

e.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
pk;

f.

Index kepuasan pencari keadilan;
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a.

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim
kepada para pihak tepat waktu;

b.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

c.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat
waktu;

d.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

a.

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;

b.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di
luar Gedung Pengadilan;

c.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

d.

Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas
hukum

a.

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi).

2. Peningkatan proses penanganan Peningkatan Efektivitas
perkara melalui pemanfaatan
Pengelolaan Penyelesaian
teknologi informasi
Perkara

3. Terwujudnya pelayanan akses
peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan

4. Terwujudnya pelayanan prima
bagi masyarakat pencari
keadilan

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG
(Pembangunan Hukum dan Aparatur)
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 2015-2019, 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,
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 perkara, 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.
a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum
Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana
pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama
yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat
berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas, pencegahan dan
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pemberantasan korupsi yang efektif, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari
:
1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu;
2. Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat;
4. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum;
5. Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi;
6. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi;
7. Pencegahan Korupsi;
8. Harmonisasi Peraturan Bidang HAM;
9. Penegakan HAM;
10. Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan;
11. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
12. 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.
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
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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 :
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 perundangundangan 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
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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.
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.

47

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Review Renstra 2015 - 2019

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 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut :
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
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intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum;
peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil
pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan 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 danpelayanan 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
penataan

pasar

penyempurnaan

pengadaan
sistem

e-

dalam

rangka

dan penguatan industri/usaha nasional;
procurement

dan

peningkatan

kualitas

implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam e-catalog;
standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi;
dukungan database penyedia; peningkatan 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.
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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, langkahlangkah 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.
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,
danterwujudmekanisme 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
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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 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 egovernment, 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
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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 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. Langkahlangkah 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 adalah:
penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen
kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin
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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:
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;
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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 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
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penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (e-gov);
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.
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 AGAMA PULAU
PUNJUNG;
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan
Pengadilan Agama Pulau Punjung menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :
Sasaran strategis 1:
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Manajemen perkara dimulai sejak pelaporan, pengaduan ataupun pendaftaran
pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan merupakan satu
kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai
terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat, dalam proses
itu diperlukan adanya jaminan bahwa:
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1. Proses berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (justice) dan kepastian hukum
(legal certainty);
2. Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak diluar
kemampuan;
3. Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan
peraturan perUndang-undang an yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri
terjadi sampai dengan publikasi putusan;
4. Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh
kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan
salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
5. Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat
dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.
Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistem administrasi
dilembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari keadilan
(justice seekers) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia tempuh akan
menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil, prosesnya cepat dan efisien,
sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu.
Arah kebijkan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk
mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, adalah:
1.

Membuat perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyelesaian
perkara;

2.

Menetapkan Surat Keputusan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
Keputusan lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

3.

Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Pengadilan
Agama Pulau Punjung.
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Sasaran strategis 2:
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
Teknologi informasi telah menjadi elemen dasar dalam reformasi manajerial yang
mana membuka banyak kesempatan untuk efisiensi manajerial dan kualitas pelayanan publik
(Moon, 2002; Karyawan & Markland, 2005). Ada beberapa variabel yang menentukan
kesuksesan penggunaan teknologi informasi diantaranya pengembangan sistem teknologi
informasi dan penggunaan sarana komputer dalam menunjang teknologi informasi tersebut
(Goldfinch, 2007).
Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis ini, adalah sebagai berikut:
1. Implementasi SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara;
2. Optimalisasi Tenologi Informasi dengan pemanfaatan aplikasi SIPP;
3. Evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
Sasaran strategis 3:
Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari
keberadaan suatu sistem hukum yaitu: (1). Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh
semua orang dari berbagai kalangan; (2). Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan
ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun
kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai
keadilan sosial (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan.
Pada awalnya akses terhadap keadilan hanya menekankan upaya penyediaan bantuan
hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, kemudian berkembang menjadi
penyatuan kepentingan dari para pihak yang berperan dalam pemberian akses terhadap
keadilan bagi masyarakat miskin. Pihak-pihak tersebut terdiri dari berbagai institusi negara
terkait seperti, kejaksaan, ombudsman, dinas kependudukan dan catatan sipil, kementerian
agama, kementerian pelayanan publik terkait secara lembaga masyarakat yang berperan
dalam pemberdayaan masyarakat.
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Untuk mewujudkan sasaran strategis akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
(1). Penyelesaian perkara prodeo,
(2). Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan,

Sasaran strategis 4:
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan berupa :
1. Penetapan SOP pelaksanaan eksekusi;
2. Melaksanakan eksekusi aturan yang berlaku.
Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh
unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan
Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut :
1.

Program Dukungan Manajemen Peradilan Agama;

2.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung;

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

3.3 KERANGKA REGULASI;
Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam
rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara
negara dalam mencapai tujuan bernegara. Tujuan dari kerangka regulasi adalah
mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan, dan efisiensi
pengalokasian anggaran.
Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan renstra 2015-2019
melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dalam renstra tersebut.
Secara garis besar kerangka regulasi Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai
pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut :
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KERANGKA REGULASI
Implementasi dari regulasi tersebut, ditahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung
menuangkannya kedalam SOP (Standar Operating Procedure) dan beberapa SK Pimpinan pada
8 area perubahan yakni sebagai berikut :
Isu Strategis
1.

Optimalisasi
Manajemen
Peradilan
Agama

Arah Kebijakan
2018-2019
- Peningkatan
Penyelesaian
Perkara,
Peningkatan
Efektifitas
Penyelesaian
perkara
- Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan

2.

Peningkatan
Dukungan
Manajemen
Dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
MA

-

Optimalisasi
Pemanfaatan
teknologi
informasi,
peningkatan
kualitas
sumber daya
manusia

3.

Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Negara
Mahkamah
Agung

-

Peningkatan
sarana dan
prasrana
pendukung
kinerja
aparatur
peradilan

Arah Kerangka
Regulasi
- Implementasi
SK
KMA
tentang
penyelesaian
perkara
- Penambahan
pengusulan
volume
sidang diluar
gedung
pengadilan,
perkara
prodeo
- Peningkatan
pelayanan
publik
- Pelaksanaan
landasan
hukum tata
kelola
optimalisasi
teknologi
informasi
dan
peningktan
kualitas
aparatur
- Pembentukan
landasan
hukum skala
prioritas
pemenuhan
sarana dan
prasarana
kinerja
apartur
peradilan

Kebutuhan
Regulasi
SE
Ditjen
Badilag
tentang
penambahan
volume
sidang diluar
gedung
pengadilan,
perkara
prodeo
Pembuatan
surat edaran
peningkatan
pelayanan
publik

Penanggung
Jawab
PA
Pulau
Punjung

Direktorat
Terkait
Ditjen
Badilag,
Diklat
Kumdil MARI

-

Pembuatan
SK
berdasarkan
SK
KMA/Edaran
tentang tata
kelola
optimalisasi
teknologi
informasi

PA
Pulau
Punjung

Badan Urusan
Administrasi
MA-RI

-

Pembuatan
SK tentang
standarisasi
pendukung
kinerja
aparatur
peradilan

PA
Pulau
Punjung

Badan Urusan
Administrasi
MA-RI

-

-

1. Manajemen Perubahan
Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung telah mengeluarkan berbagai
macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-perubahan yang terjadi
dalam praktek pelayanan publik pada Pengadilan Agama Pulau Punjung.
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Adapun regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk manajemen perubahan pada Pengadilan
Agama Pulau Punjung selama tahun 2019 adalah sbb:
a. SK Tim APM;
b. SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama 2015-2019 PA. Pulau Punjung;
c. SK Penatapan Reviu Rencana Straregis 2015-2019 PA. Pulau Punjung;
d. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
1.1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
1.2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
1.3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar Informasi Publik;
1.4 SE MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
1.5 SK Ketua MARI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;
1.6 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
1.7 Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035;
1.8 Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang
Program/Prioritas Unggulan Dirjen Badilag;

2. Perundang-undangan
Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis untuk dari peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. SK Penetapan SOP, terdiri dari
1.1 SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara
1.2 SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja III
1.3 SOP Sekretaris, Subbag. Kepegawaian, Ortala, PTIP
1.4 SOP Hakim dan Juru sita
b. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
1.1. SK Ketua MARI Nomor: 076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan Pengaduan
1.2. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan Pengaduan
lewat SMS.
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2019 untuk penataan dan penguatan
organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:
a. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung;
b. Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Pulau Punjung;
c. Statistik Pegawai Tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung;
d. Data Kenaikan Pangkat Tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung;
e. Data Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung;
f. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau
Punjung;
g. Data Bezetting Tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung;
h. Rekapitulasi Cuti Pegawai PA Pulau Punjung Tahun 2019 ;
i. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Penataan Tata Laksana
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2019 untuk penataan tata laksana
Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:
a. SK Penujukan Tim Pengawas Displin Pegawai dan Petugas Absensi;
b. SK Penunjukan Petugas SIPP;
c. SK Penunjukan petugas Penanganan Delegasi bantuan Panggilan / Pemberitahuan
(Tabayyun) Pengadilan Agama Pulau Punjung;
d. SK Job Description yang disertai uraian tugas masing-masing pegawai;
e. SK Prosedur Berperkara di PA Pulau Punjung.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2019 untuk penataan sistem manajemen
SDM Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:
a. SK Pengangkatan Tenaga Honorer;
b. SK Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Pulau
Punjung;
c. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
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d. SK Penanggung Jawab Absensi/Daftar Hadir;
e. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA Pulau Punjung.

6. Penguatan Akuntabilitas
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2019 untuk penguatan akuntabilitas
Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:
a. SK Bendahara Penerima;
b. SK Kuasa Pengguna Anggaran;
c. SK PPK, PPSPM, dan Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Pulau Punjung;
d. SK Pengelola Keuangan;
e. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
f. SK Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
g. SK Tim Pengelola dan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP);
h. SK Panjar Biaya Perkara;
i. SK Pengelola SIMAK BMN;
j. SK Tim Penyusunan LKjIP;
k. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019;
l. Laporan Tahunan PA Pulau Punjung Tahun 2019;
m. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2019;
n. Berita Acara Rekonsiliasi Anggaran dan BMN;
o. Dokumen RKA-KL dan DIPA;
p. SK Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor;

7. Penguatan Pengawasan
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2019 untuk penguatan pengawasan
Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:
a. SK Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang;
b. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun 2019;
c. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan;
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8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2019 untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:
a. Tersedianya Pelayanan Publik
b. SK Penunjukan Tempat Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
c. SK Penetapan Tim Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
d. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo;
e. Tersedianya air minum di ruang tunggu sidang;

3.4.

KERANGKA KELEMBAGAAN
Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai salah satu lembaga peradilan diwilayah

Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur
dengan organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pulau Punjung
dilaksanakan oleh pimpinan dan dibantu oleh bagian Kepaniteraan dan bagian
kesekretariatan Pengadilan Agama Pulau Punjung.
Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisai dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
a. Kepaniteraan PA Pulau Punjung
Pasal 114
(1). Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua
Pengadilan Agama Pulau Punjung.
(2). Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dipimpin oleh Panitera.
Pasal 115
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan suratsurat yang berkaitan dengan perkara.
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Pasal 117
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung terdiri atas:
a. Panitera Muda Permohonan
b. Panitera Muda Gugatan
c. Panitera Muda Hukum

b. Sekretariat Pengadilan Agama Pulau Punjung
Pasal 322
(1). Kesekretariatan Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung;
(1)

Kesekretariatan Pengadilan Agama Pulau Punjung dipimpin oleh seorang

Sekretaris.
Pasal 323
Kesekretariatan Pengadilan Agama Pulau Punjung mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia,
serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung
Pasal 325
Kesekretariatan Pengadilan Agama Pulau Punjung terdiri atas: (a). Kasubag.
Perencanaan, IT dan Pelaporan, (b). Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana (c). Kasubag. Umum dan Keuangan.
Pasal 326
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, program dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan.
Pasal 327
Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
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Pasal 328
Subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan serta pengelolaan
keuangan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 431
Kelompok jabatan fungsional dilingkungan kepaniteraan peradilan, terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
b. Jabatan Fungsional Jurusita;
c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.
Pasal 432
Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a,
mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan
baik pada pengadilan tingkat banding.
Pasal 436
Jabatan fungsional pranata peradilan sebagaimana dimaksut dalam pasal 431 huruf c,
mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi
perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan
pengadilan tingkat kasasi.
Pasal 438
(1) Kelompok jabatan fungsional dilingkungan kesekretariatan peradilan melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perUndang-undang an.
(2) Kelompok jabatan fungsional dalm melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada
sekretaris dilingkungan kesekretariatan peradilan.
(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahlianya.
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(4) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat
fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala
pengadilan.
(5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN

Panitera

Panitera Muda
Permohonan

Panitera Muda
Gugatan

Panitera Muda
Hukum

Kelompok Fungsional
-

Fungsional Panitera Pengganti
Fungsional Pranata Peradilan
Fungsional Jurusita
Fungsional Jurusita Pengganti
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BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN

Tupoksi masing-masing kerangka kelembagaan :
Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan
pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ;
Wakil Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua
Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung serta mengkoordinir dan
melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung.
Hakim; tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta
bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses
maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan
Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan
Pengawasan Pola Bindalmin atas perintah Ketua.
Panitera; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama
dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara dan
menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan
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tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka
pendek.
Sekretaris; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan
Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi
Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan
Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
Wakil Panitera; tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Panitera dalam melaksanakan
tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I, meja II meja,
III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Panitera Muda Permohonan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/
bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera.
Panitera Muda Gugatan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep
rumusan

kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera.
Panitera Muda Hukum;

tugas

pokok dan fungsinya

adalah

memimpin

dan

mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep
rumusan

kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera.
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; tugas pokok dan fungsinya
adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi
dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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Subbagian Umum dan Keuangan; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Panitera Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis
Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang,
mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada
Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggungjawab kepada Panitera.
Jurusita dan Jurusita Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas
kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
Target Kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai,
dimana terget kinerja harus memenuhi unsur berupa angka numerik, dapat diperbandingkan
dan bersifat spesifik, adapun target kinerja Pengadilan Agama Pulau Punjung tahun 20152019 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Tujuan
No
Uraian

Indikator
Kinerja
Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

1

Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
sistem
peradilan
melalui
proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan akuntabel

Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
Upaya
Banding
Persentase
perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Kasasi

Target
Jangka
Mene
ngah

Sasaran

Target

Indikator
Kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

100%

Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

-

-

-

-

100%

99%

Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

-

-

-

100%

99%

-

-

-

100%

99%

-

-

-

100%

100%

98%

98%

Uraian

Terwujudnya
Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan
Akuntabel

Persentase
penurunan
sisa perkara

Persentase
perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Kasasi
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98%

Persentase
perkara yang
Tidak
Mengajukan
Hukum
Peninjauan
Kembali

-

-

-

100%

100%

84%

Index
responden
pencari
keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan

-

-

-

0

83%

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tujuan
N
o

Uraian

Indikator
Kinerja
Persentase
Isi putusan
yang
diterima
oleh para
pihak tepat
waktu

2

Terwujudnya
penyederhan
aan proses
penanganan
penyelesaian
perkara
mwlalui
pemanfaatan
teknologi
informasi

Persentase
Perkara
yang
Diselesaika
n melalui
Mediasi
Persentase
berkas
perkara
yang
dimohonka
n Banding,
Kasasi dan
PK yang
diajukan
secara
lengkap dan
tepat waktu

Target
Jangka
Mene
ngah

Sasaran
Uraian

Persentase Isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak
tepat waktu

100%

4%

100%

Indikator
Kinerja

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
melalui
Mediasi

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

Target
2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

100%

100%

-

-

-

0

4%

-

-

-

0

50%
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Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah ) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu
1 hari sejak
diputus

100%

-

-

-

0

10

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Tujuan
N
o

Uraian

Indikator
Kinerja
Persentase
Perkara Prodeo
yang
diselesaikan

3

wujudnya
peningkatan
akses
peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
Perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)
Persentase
Perkara
Permohonan(V
oluntair)

Target
Jangka
Mene
ngah

Sasaran

Target

Indikator
Kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

100%

Persentase
Perkara Prodeo
yang
diselesaikan

-

-

-

0

100%

0%

Persentase
Perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

-

-

-

0

0

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

-

-

-

0

0

-

-

-

100%

100%

0%

100%

Uraian

Meningkatny
a Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirka
n

Persentase
Perkara
Permohonan(V
oluntair)
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Identitas
Hukum

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Tujuan
No

Indikator
Kinerja

Uraian

4

Terwujudnya
akseptabilitas
dan kepatuhan
masyarakat
terhadap
putusan
pengadilan

Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Target
Jangka
Mene
ngah

100%

Sasaran

Target
Indikator
Kinerja

Uraian

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

0

0

4.2 Kerangka Pendanaan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Pulau Punjung ada 3 (tiga)
program yang dipunyai oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung, yakni sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Ketiga program tersebut mendukung pelaksaan pencapaian sasaran strategis.
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
NO

PROGRAM

KEGIA
TAN
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

1

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

INDIKATOR
KEGIATAN
Perkara Peradilan
Agama yang
diselesaikan
melalui
pembebasan biaya
perkara
Perkara di
lingkungan
Peradilan Agama
yang diselesaikan
diluar gedung
pengadilan

2015

INDIKASI PENDANAAN DALAM Rp.(000)
2016
2017
2018
2019
TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000

1.500.000
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2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung;
NO
2

PROGRAM
Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

KEGIA
TAN
Pembinaan
Administrasi
dan Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi

INDIKATOR
KEGIATAN
Penyelenggaraan
Operasional
Perkantoran dan
Non Operasional
satker daerah

2015

-

INDIKASI PENDANAAN DALAM Rp.(000)
2016
2017
2018
2019
TOTAL

-

-

-

1.591.467.333

1.591.467.333

Layanan
perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
NO

PROGRAM

3
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

KEGIA
TAN
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

INDIKATOR
KEGIATAN
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
SIPP
Pengadaan alat
pengolah data
dan komunikasi

2015

-

INDIKASI PENDANAAN DALAM Rp.(000)
2016
2017
2018
2019
TOTAL

-

-

-

422.318.000

422.318.000

Pengadaan
peralatan dan
fasilitas
perkantoran
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BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Pulau Punjung tahun 2015-2019 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang,
tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu
lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.
Rencana strategis Pengadilan Agama Pulau Punjung harus terus disempurnakan
dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan
dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki
pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program
selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama Pulau
Punjung dapat terwujud dengan baik.
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