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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan
Agama Muaradua dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan Tahun
2018. Laporan Tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Pengadilan Agama Muaradua dalam melaksanakan tugas
dan kegiatan selama tahun 2018, serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan
untuk bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas di tahun 2019.

Informasi yang dimuat dalam laporan ini disamping memberikan
gambaran secara umum tentang keberadaan Pengadilan Agama Muaradua dan
wilayah hukumnya, juga memuat informasi tentang pelayanan publik,
pengelolaan administratif, personil, finansial serta sarana dan prasarana.

Sebagai Pengadilan yang baru dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
N0.207/KMA/SK/X/2018, Pengadilan Agama Muaradua telah memberikan
Pelayanan Hukum sejak Bulan November 2018. berbagai Pelayanan dan
Ketatalaksanaan telah dilakukan guna meningkatkan kemampuan organisasi
Pengadilan Agama Muaradua lebih profesional, efektif, efisien, transparan serta
akuntabel.

Laporan tahunan ini juga dijadikan sebagai tolak ukur rencana strategis
pelaksanaan tugas di tahun 2019 mendatang dalam meningkatkan pelayanan
publik. Dan penyusunan laporan tahunan ini telah diupayahkan sebaik mungkin
namun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian kami telah
berusahan mengatasi kendala tersebut melalui komitmen seluruh jajaran di
Pengadilan Agama Muaradua untuk menyelesaikan laporan tahunan ini.

Semoga laporan tahunan 2018 Pengadilan Agama Muaradua
bermanfaat bagi kita semua.

Muaradua, 31 Desember 2018

Wakil Ketua

Elmishbah Ase, S.H.I
NIP 19781001 200502 1 002
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Bab I
Pendahuluan

Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan

yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi

dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran,

baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural,

pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan

tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah

dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam

menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan

bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu

langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagaimana diketahui selama ini bahwa kewenangan organisasi,

administrasi dan financial Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama,

sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,

dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang

Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap

penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai
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organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud

ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang

sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan

demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan

peradilan satu atap.Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi

syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mem-

punyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur diling-

kungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam

pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana

diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai

dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah

diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
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6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun

hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan

Peradilan Agama kewenangannya bertambah, baik dalam pengelolaan

manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

B. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Muaradua.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Muaradua,adalah: “Terwujudnya

Pengadilan Agama Muaradua yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Muaradua

menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Agama Muaradua.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kwalitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muaradua.

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparasi Pengadilan Agama Muaradua.

C. Rencana Strategis

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance

dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muaradua adalah terus tersusun

dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik

(Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan

Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur

secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan
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dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima

kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu

proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan

untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung

pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijak-

sanaan.

Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas

beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit

organisasi/instansi hingga di daerah, yaitu sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan

merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan

menetapkan kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan

anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan

sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan,

menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan

melalui 4 strategi, yaitu :

1. Strategi Stabilitas :

a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah

bahwa kegiatan Pengadilan Agama Muaradua, serta menghindar dari

segala yang menjadi penghambat di masa lalu.

b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada

peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama

Muaradua pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang

diharapkan.

2. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas

bagi kegiatan oprasional Pengadilan Agama Muaradua, dengan melengkapi

segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran
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belanja modal untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Muaradua

Tahun Anggaran 2020 serta pembangunan rumah dinas Hakim, Panitera dan

Sekretaris dalam DIPA tahun 2022 secara berkesinambungan.

3. Strategi Efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan

yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta

pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Muaradua yang tidak

mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan

peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu

indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan

modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai

implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangangan Pengaduan

di lingkungan Pengadilan serta Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung

RI Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi dan yang terakhir Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Mahkamah

Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI

tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan

yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumanan

informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan

terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.



6

5. Strategi Kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas.

Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena

adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Muaradua ini didorong

oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah

yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh

keteguhan dan usaha yang berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif

awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Muaradua terhadap sistem peradilan

khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama.

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada

umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian

perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nevotisme, dan akses

terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah

tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur

peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau

operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi

pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran

dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan

integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika

diperlukan.

c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan

berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga

perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara

maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai

dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.
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Pengadilan Agama Muaradua berusaha untuk memperioritaskan

pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu

Pengadilan Agama Muaradua akan memobilisasi dan menggunakan secara

efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna

mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang

dirumuskan melalui rencana strategis Pengadilan Agama Muaradua kedepan

dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu :

1). Ketenagaan mencakup:

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir

yang ada.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan

administrasi.

2). Sarana mencakup :

a. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Pengadilan yang saat ini

masih dalam proses tranformasi hibah dai Pemerintah Daerah.

b. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Muaradua

c. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.

d. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana

kebutuhan fisik Pengadilan Agama Muaradua.

3). Ketatalaksanaan mencakup :

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

secara optimal.

b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Muaradua yang telah

disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang,

peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.

4). Hukum materil mencakup :

a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog

terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.
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Bab II

Struktur Organisasi (Tupoksi)
dan Pelayanan Publik Yang Prima

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Keterangan :
---- Garis Koordinasi
___ Garis Tanggungjawab

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Oganisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama.Pengadilan Agama Muaradua dapat digambarkan dari struktur

organisasi yang berupa bagan yang memuat urutan kedudukan/jabatan dan para

personilnya, serta gambaran hubungan dari masing-masing kedudukan/jabatan

sehingga dapat diketahui tugas dan tanggung jawab para pemegang

kedudukan/jabatan. Hal ini sebagaimana digambarkan pada struktur organisasi

berikut ini :
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Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan di Pengadilan Agama Muaradua

seperti pada uraian berikut ini yaitu :

1. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan

tugas Pengadilan Agama Muaradua dalam melaksanakan, mengawasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas

perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi

wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi,

bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja

Pengadilan Agama Muaradua

3. Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama Muaradua dalam merencanakan dan melaksanakan

pelayanan tekhnis di bidang administrasi perkarayang berkaitan dengan

penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan

tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang,

jangka menengah dan jangka pendek.

4. Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua

PA Muaradua melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan tugas

pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang menggerakkan dan

menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang

Kesekretariatan serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama

Muaradua.

5. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan

gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada Wakil

Panitera.

6. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin

dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan

permohonan serta menyiapkankonsep rumusan kebijakan dalam pelak-

sanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada

Wakil Panitera.
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7. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan

Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada Wakil

Panitera.

8. Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada

urusan umum (rumah tangga) dan keuangan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

9. Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, tugas pokok dan

fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh

aktivitas pada bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi

dan membut laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.

10. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, tugas

pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas-tugas bidang

perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, mengawasi dan

mengkoordinir seluruh aktivitas perencanaan, teknologi informasi, statistik

dan pelaporan, menyusun renstra dan program kerja Pengadilan Agama

Muaradua, mengevaluasi dan mendokumentasikan serta pelaporan kegiatan

Pengadilan Agama Muaradua, menyusun LAKjIP Pengadilan Agama

Muaradua dan menyusun laporan tahunan Pengadilan Agama Muaradua

serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris.

11. Panitera Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan

membantu Majelis Hakim mengikuti sidang perkara yang dibebankan

kepadanya, membuat berita acara persidangan, dan melaksanakan

pengetikan.
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12. Jurusita Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan

perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan

kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera.

1. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan

pada rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang jabatan, yang secara umum

telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja Pengadilan Agama Muaradua.

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja

tahunan Pengadilan Agama Muaradua, sebagai implementasi kebijakan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus

berorientasi pada hasil (end result) secara nyata dan terukur.

Pada Pengadilan Agama Muaradua untuk melihat kegiatan tugas

jabatan/kegiatan pada SKP yang akan dilakukan harus mengacu kepada

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muaradua diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan

rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018 - 2022, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2018 - 2022.

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada

rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV/a (Sasaran Kerja Umum) dijabarkan

sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKU eselon IV/a yang

dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV/a dalam rangka mencapai SKU

eselon IV/a yang terdiri dari SKP Sekretaris yaitu :
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- Eselon IV/a (1 SKP)

1. SKP Sekretaris Pengadilan Agama Muaradua

- SKP Eselon IV/a an. SUTARJA, S.Sos.

- Eselon IV/b (3 SKP)

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada

rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV/a dijabarkan sesuai dengan uraian

tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Umum eselon IV/b yang

dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV/b, dalam rangka mencapai SKU

eselon IV/a, kemudian mencapai SKU eselon IV/b bidang Kesekretariatan yang

terdiri dari SKP Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana serta Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

yaitu :

1. SKP Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Muaradua

- SKP Eselon IV/b an. SUSI SUSANTI, S.E.
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2. SKP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan

Agama Muaradua

- SKP Eselon IV/b an. ZUBAROL HADID, S.Ag
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3. SKP Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan

Agama Muaradua

- SKP Eselon IV/b an. NURBAITI, S.Th.I

- Fungsional (7 SKP)

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada

rencana kerja tahunan Pengadilan Agama Muaradua dijabarkan sesuai dengan

uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Fungsional,

dalam rangka mencapai SKU yang terdiri dari SKP Ketua, Wakil Ketua, Hakim,

Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita

Pengganti yaitu :

1. SKP Ketua Pengadilan Agama Muaradua :

== tidak ada==
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2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Agama Muaradua :

- SKP Fungsional an. Elmisbah Ase, S.H.I
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3. SKP Hakim Pengadilan Agama Muaradua :

- SKP Fungsional an. Arifin, S.H.I., M.H.

- SKP Fungsional an. Hermanto, S.H.I
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4. SKP Panitera Pengadilan Agama Muaradua :

- SKP Fungsional an. H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I.
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5. SKP Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muaradua :

- SKP Fungsional an. Marisa Farhana, S.H.I
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6. SKP Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Muaradua :

- SKP Fungsional an. Fahrul Jamil, S.H.
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7. SKP Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muaradua :

- SKP Fungsional an. Karmawati, S.H.I

B. Pelayanan Publik yang Prima

1. Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik Menurut Keputusan Menpan Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 adalahsegala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau dapat juga diartikan suatu pelayanan yang dilakukan oleh

lembaga pemerintah kepada masyarakat.

Dalam menentukan apakah pelayanan publik yang dilakukan

pemerintah khususnya di Pengadilan Agama Muaradua sudah dilakukan secara

prima, memerlukan suatu kajian yang terus menerus. ini sering terjadi bahwa

suatu standard pelayanan prima yang dimunculkan oleh pemerintah untuk suatu

kebijakan yang dianggapnya sudah sangat baik, ternyata tidak sesuai dengan

ukuran baik yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan seringnya melihat
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kenyataan seperti ini maka pelayanan prima dalam pelayanan publik yang paling

tepat adalah pelayanan terbaik pemerintah dan dapat memuaskan pelanggan

(masyarakat).

Prinsip yang utama dalam pelayanan prima adalah memberikan

kepuasan terhadap pelanggan, namun tidak berarti bahwa pelayanan harus

mengikuti keinginan pelanggan belaka, akan tetapi harus dipertimbangkan

adanya keseimbangan antara kemampuan dan tuntutan pelanggan. Oleh

karenanya standar pelayanan, manusia yang melaksanakan serta alat yang

digunakan termasuk proses, secara terus menerus dibangun dan dievaluasi

merupakan kunci utama.

Kepuasan pelanggan (masyarakat) dapat dicapai apabila aparatur di

Pengadilan Agama yang terlibat langsung dalam pelayanan, dapat mengerti dan

menghayati serta berkeinginan untuk melaksanakan pelayanan prima. Aparat di

lingkungan Pengadilan Agama hendaknya benar-benar menguasai pola

BINDALMIN guna mewujudkan pelayanan dengan standar terbaik. Belum cukup

dengan ini, Aparat Pengadilan Agama hendaknya melakukan setiap tugasnya

dengan hati yang lapang dan dikedepankan niat bekerja yang terbaik untuk

mendapatkan pahala dan ridho yang terbaik dari Allah SWT. Untuk dapat

melaksanakan pelayanan prima, unsur aparat Pengadilan Agama seyogyanya

mengerti dan memahami apakah kepemimpinan pelayan itu dan siapakah

pemimpin pelayan.

Konsep pelayan seperti yang dikemukakan diatas dapat bermakna

terhadap masyarakat pelanggannya apabila aparatur pelayan (pemerintah)

sungguh-sungguh memperhatikan beberapa dimensi atau atribut perbaikan

kualitas jasa termasuk kualitas pelayanan, yang terdiri dari:

1. Kesederhanaan proses pelayanan,

2. Ketepatan dan kepastian waktu pelayanan,

3. Akurasi pelayanan,

4. kedisiplinan,

5. kesopanan,

6. keramahan dalam memberikan pelayanan,

7. Tanggung jawab,

8. Kelengkapan sarana dan prasarana,

9. Kemudahan mendapatkan pelayanan,
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10. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dan

11. Atribut pendukung pelayanan lainnya.

Agar pelayanan publik ini dapat dilakukan secara prima tentu ada

beberapa prinsip yang menjadi acuan antara lain :

1. Mengutamakan masyarakat pencari keadilan (yustisiabelen), yaitu dilakukan

dengan memberikan suatu kemudahan dan kenyaman dalam berperkara di

Pengadilan Agama.

2. Merumuskan strategi yang mengacu pada Visi untuk menumbuhkan

keikutsertaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

3. Mempunyai sasaran dan tujuan organisasi pelayanan yang jelas agar dapat

diukur tingkat keberhasilannya.

4. Mempunyai ukuran-ukuran yang jelas dalam setiap pelayanan yang

disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sekitarnya,

serta perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhinya.

5. Melayani dengan hati nurani yang tulus ikhlas dan dengan mengharap ridho

Allah SWT; Yaitu bahwa dalam melayani yustisiabelen sikap dan perilaku

petugas haruslah sebaik mungkin, artinya bahwa meskipun sarana dan

prasarana pelayanan sangat baik, tapi biasanya sikap dan perilaku

pelayanan oleh petugas merupakan penilaian yang tidak dapat diabaikan.

6. Sistem yang Efektif ; yaitu pelayanan yang berlangsung dengan tertib dan

lancar di mata yustisiabelen, meskipun sebenarnya proses pelayanan itu

melibatkan beberapa unit kerja yang berbeda.

7. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan; Bahwa pelayanan yang diberikan

kepada yustisiabelen perlu selalu berkembang dan diperbaruhi agar sesuai

dengan tuntutan kebutuhan pelanggan yang semakin tinggi dan beragam.

8. Memberdayakan yustisiabelen, yaitu bahwa pelayanan yang diberikan harus

dapat menjadi tambahan sumberdaya yustisiabelen dalam upaya

menyelesaikan persoalannya sendiri.

9. Menciptakan keterbukaan sesuai dengan tuntutan good governance

terhadap ukuran-ukuran keberhasilan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Perubahan tuntutan yang terus menerus dari masyarakat dan penyelenggara

layanan, merupakan proses learning organization yang tidak dapat dihindari.



23

Kepuasan para pihak pencari keadilan (yustisiabelen) merupakan tujuan

utama pelayanan prima. Oleh karena itu setiap aparatur berkewajiban untuk

berupaya memuaskan yustisiabelen dan harus mengetahui indikator–indikator

pencapaian dalam pelayanan yang menjadi standar Pelayanan Prima. Dan salah

satu indikator penting kepuasan pelayanan prima adalah tidak adanya keluhan

dari pelanggan.

Dengan pelayanan prima ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh instansi Pengadilan Agama Muaradua

tentu akan menjadi sebuah wahana untuk menciptakan peta kehidupan

masyarakat yang semakin baik di masa yang akan datang. Paradigma juga harus

berubah yakni aparatur tidak lagi sebagai penguasa tetapi lebih sebagai pelayan.
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Bab III
Pembinaan dan Pengelolaan

A. Sumber Daya Manusia

Formasi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Muaradua

Tahun 2018 masih belum memadai dibandingkan dengan rasio tugas pokok dan

fungsi yang harus dijalani, meskipun posisi seluruh jabatan dalam struktur

organisasi sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 sudah terisi semua akan

tetapi kekurangan yang ada terdapat pada posisi staf/pelaksana pada beberapa

bagian.

Adapun formasi daftar Pegawai Pengadilan Agama Muaradua Tahun

2018, sebagai berikut :

1). SDM Tenaga Teknis Hakim

No Nama/NIP
Jabatan Lama Jabatan Baru

Pendidikan
Golongan Ruang Jabatan TMT

1 - - - Ketua - -

2 Elmisbah Ase, S.H.I. Penata Tk.I III/d
Wakil Ketua / Hakim
Pratama Utama

26-10-2018 S-1

3 Arifin, S.H.I., M.H.I. Penata III/c
Hakim Pratama

Madya
26-10-2018 S-2

4 Hermanto, S.H.I. Penata III/c Hakim Pratama
Madya

26-10-2018 S-1

Tabel 3.1 : SDM Tenaga Teknis Hakim

2). SDM Tenaga Teknis Panitera

No Nama/NIP
Jabatan Lama Jabatan Baru

Pendidikan
Golongan Ruang Jabatan TMT

1
H. Khairuddin, S.Ag., S.H.,
M.H.I.

Pembina IV/a Panitera 26-10-2018 S-2

2 Karmawati, S.H.I.
Penata Muda
Tingkat I

III/b
Panmud

Permohonan
26-10-2018 S-1

3 Fakhrul Jamil S.H.
Penata Muda
Tingkat I

III/b
Panitera Muda

Gugatan
26-10-2018 S-1

4 Marisa Farhana, S.H.I.
Penata

MudaTingkat I
III/b

Panitera Muda
Hukum

26-10-2018 S-1

Tabel 3.2 : SDM Tenaga Teknis Panitera
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3). SDM Tenaga Teknis Jurusita / Jurusita Pengganti

No Nama/NIP
Jabatan Lama Jabatan Baru

Pendidikan
Golongan Ruang Jabatan TMT

1 Zubarol Hadid, S.Ag.
Penata Muda

Tk. I
III/b Jurusita Pengganti 08-11-2018 S-1

2 Susi Susanti, S.E.
Penata Muda
Tingkat I

III/b Jurusita Pengganti 08-11-2018 S-1

Tabel 3.3 : SDM Tenaga Teknis Jurusita / Jurusita Pengganti

4). SDM Tenaga Non Teknis Pejabat Struktural

No Nama/NIP
Jabatan Lama Jabatan Baru

Pendidikan
Golongan Ruang Jabatan TMT

1 Sutarja, S.Sos. Penata Tk. I III/d Sekretaris 26-10-2018 S-1

2 Zubarol Hadid, S.Ag.
Penata Muda

Tk. I
III/b

Kepala Sub Bagian
Kepegawaian,

Organisasi dan Tata
Laksana

26-10-2018 S-1

3 Susi Susanti, S.E.
Penata Muda

Tk. I
III/b

Kepala Sub Bagian
Umum dan
Keuangan

26-10-2018 S-1

4 Nurbaiti, S.Th.I.
Penata Muda
Tingkat I

III/b
Kepala Sub Bagian
Perencanaan TI dan

Pelaporan
26-10-2018 S-1

Tabel 3.4 : SDM Tenaga Non Teknis Pejabat Struktural

B. Penyelesaian Perkara

 Keadaan perkara diterima dan diputus tahun 2018

No.
Keadaan

Bulan/Tahun 2018
Jumlah11 12

1 Diterima 16 9 25
2 Diputus - 11 11
3 Sisa 16 14 14

Tabel 3.5 : Jumlah sisa perkara Th. 2018 yang diputus Th. 2018
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 Rekapitulasi Perkara diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama.

N
o

Satker Perkara Tingkat Pertama Jumlah
Hakim

Ket

1
Pengadilan
Agama

Muaradua

Masuk Putus Sisa
3

25 11 14
Tabel 3.6 : Jumlah perkara diputus pada Th. 2018

 Rekapitulasi Perkara diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama.

N
o

Satker Perkara Tingkat Pertama Jumlah
Panitera

Ket

1
Pengadilan
Agama

Muaradua

Putus Diminutasi Sisa
4

11 11 14
Tabel 3.7 : Jumlah perkara diminutasi pada Th. 2018

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tabel 3.8 : Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

 Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

No Kegiatan Mediasi Berhasil Mediasi Tidak Berhasil Mediasi

1 Penyelesaian Mediasi 5 - 5

Tabel 3.9 : Perkara yang tidak berhasil mediasi

 Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No Kegiatan Diversi Berhasil Diversi Tidak Berhasil Diversi

1 Penyelesaian Diversi 0 0 0

Tabel 3.10 : Perkara yang berhasil melalui diversi

No Jenis Perkara
Jumlah perkara
yang di tangani

Th. 2017

Perkara
diputus

Mengajukan
Banding

Mengajukan
Kasasi

Mengajukan
PK

Jumlah Perkara
Yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
(4 - 5 - 6 - 7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Perdata Gugatan 0 0 0 0 0 0

2 Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 0 0 0 0
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C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Muaradua melaksanakan

kegiatan pemeliharaan terhadap gedung dan halaman kantor pinjam pakai

milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan antara lain

memaksimalkan dan menata bidang sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Menyediakan papan pelayanan publik dan meja 1, 2 dan 3 serta kasir.

2. Menata ruang tunggu pelayanan publik.

3. Menata meja resepsionis, informasi dan pengaduan.

4. Menyediakan ruang sidang.

5. Menyediakan ruang pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional

serta staf dilingkungan Pengadilan Agama Muaradua.

6. Menyediakan petunjuk ruangan, pintu masuk/keluar dan tanda-

tanda/simbol-simbol.

7. Menata tempat parkir tamu dan pegawai Pengadilan Agama Muaradua.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengadilan Agama Muaradua memiliki sarana dan prasarana fasilitas

gedung berupa diantaranya sebagai berikut :

a. Keadaan Fasilitas Kantor

1). Mesin Absensi sebanyak 1 buah.

2). Meja Kayu Kerja 10 buah.

3). Kursi Besi 10 buah

4). AC 6 buah

5). Kipas Angin 3 buah.

6). Lambang Garuda Pancasila 2 buah.

7). Kaca Hias 1 buah.

8). Dispencer 4 buah

9). Palu Sidang 1 buah.

10). Lambang instansi 1 unit.

11). Pesawat Telephone 1 buah.

12). PC Unit sebanyak 4

13). Laptop 2 unit.
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14). Printer 4unit.

15). Komputer server 1 unit

b. Pemeliharaan

1). AC sebanyak 6 unit

2). Printer sebanyak 4 unit

3). Laptop sebanyak 2 unit

4). P.C Unit sebanyak 4 unit.

D. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Muaradua belum memiliki DIPA untuk Tahun

Anggaran 2018, untuk operasional kantor Pengadilan Agama Muaradua pada

Tahun Anggaran 2018 masih tergabung pada DIPA Pengadilan Induk

(Pengadilan Agama Baturaja).

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Dewasa ini internet sudah digunakan baik di instansi pemerintahan

maupun swasta sebagai media yang memudahkan dalam pelayanan publik,

menyampaikan informasi, urusan bisnis, dll. Dengan demikian internet

merupakan salah satu teknologi informasi yang berperan sangat penting dalam

segala kegiatan atau seluruh sektor kehidupan, dan mempunyai andil besar

dalam me-reform sistem informasi, struktur operasional dan manajemen dalam

suatu organisasi (pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, LSM, dll), tanpa

terkecuali sistem peradilan termasuk Peradilan Agama Muaradua yang

berbasiskan pelayanan publik.

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama

Muaradua memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan,

manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi

peradilan, manajemen keuangan serta inpra struktur dan pengawasan serta

sanksi.

Penerapan TI di badan Peradilan mempertimbangkan dinamika dan

perubahan yang potensial terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang

dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga,
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perlu ada usaha serius untuk mengatasi inefisiensi dan potensi penyalahgunaan

kewenangan akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku.

Dengan kata lain, perlu ada kejelasan arah strategis yang digunakan sebagai

dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi TI sebagai

instrumen pendukung yang strategis dalam melakukan modernisasi badan

peradilan. Selain itu, MA merasa perlu untuk melakukan sinkronisasi antara

peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang berlaku dalam badan

Peradilan.

Adapun penerapan TI di Pengadilan Agama Muaradua dapat

dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap

semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk

putusan, jurnal hukum, dan lainnya.

b. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan

mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses komputer.

c. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas

pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan

kesaksian.

d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan

teknologi sebagai alat untuk melakukan kontrol atas kinerja.

e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan

berusaha menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh hal

ini sudah dimulai di tingkat pusat/eselon 1.

Hal-hal di atas saling berkaitan erat, sehingga ada kebutuhan untuk

mengelola informasi dalam lembaga peradilan secara terintegrasi. Untuk

mencapai efisiensi pembiayaan maupun efektivitas pengelolaan fasilitas TI yang

terintegrasi, penyediaan dukungan TI bagi seluruh lini organisasi peradilan akan

diberikan secara terpusat. Semua unit organisasi di Mahkamah Agung dan

badan-badan peradilan di bawahnya akan diberikan akses pada suatu sistem

tunggal yang dikelola secara terpusat di MA, melalui suatu jaringan komputer

terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ada dua aplikasi di setiap peradilan yaitu aplikasi manajemen perkara

(case management) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan (court
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management). Aplikasi untuk manajemen perkara (case management) akan

membantu antara lain: pengaturan distribusi dan alur perkara, akses para hakim

dan panitera, serta perubahan status putusan. Sementara itu, aplikasi untuk

manajemen pengadilan (court management) meliputi manajemen sumber daya

yang dipakai untuk melakukan proses persidangan. Sumber daya tersebut antara

lain mencakup panitera, ruang sidang, maupun penghadiran saksi dan

penyediaan akses ke pengadilan.

Dukungan TI untuk manajemen SDM akan mencakup manajemen

personalia, aktivitas promosi-mutasi-rotasi, pendidikan dan pelatihan, penyediaan

fasilitas untuk pembelajaran, misalnya e-learning dan modul belajar mandiri

untuk topik-topik tertentu sehingga pengetahuan hakim dan aparatur peradilan

lebih merata, sampai penilaian kinerja serta pengenaan tindakan dan pemberian

sanksi. Beberapa aspek yang mempunyai kaitan dengan dukungan TI bagi

manajemen SDM akan bersifat lintas satuan kerja, seperti pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan serta penilaian kinerja.

Aplikasi untuk manajemen keuangan akan mencakup aspek keuangan

dan akuntasi, perencanaan anggaran dan pemantauan pencapaiannya,

manajemen aset dan hal-hal relevan lainnya. Saat ini, aplikasi untuk keperluan

tersebut di atas, disediakan oleh Departemen Keuangan RI.

Hal ini sangat revelan sekali dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan dan telah diganti dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011,

maka Pengadilan berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-

luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam

keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan

upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan

publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan

Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan.

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi

Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Muaradua

sejak tahun 2013 telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan

pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan
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sarana dan prasarana IT berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat

lunak (software) yang ada di Pengadilan Agama Muaradua yaitu:

1. Perangkat Keras

a. Server 1 Unit

2. Perangkat Lunak

a. Aplikasi SIPP Web Versi 3.2.0

b. Aplikasi SIPP Local Area Network Versi 3.2.0

c. Aplikasi SIPP Mahkamah Agung belum sinkronisasi

d. Windows Server 2012 R2

e. Webmail Pengadilan Agama Muaradua (pa-muaradua.go.id)

F. Regulasi Tahun 2018

Pengertian Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia

adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau

pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya:

pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan

diri oleh suatu institusi peradilan seperti melalui norma atau peraturan hukum

berupa SEMA RI, yurisprudensi atau keputusan yang sudah disepakati.

Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya

menjatuhkan sanksi (seperti hukuman disiplin). Tindakan hukum administrasi

atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-

undang atau kasus pelanggaran disiplin.

Oleh karena itu pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah “Upaya

untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek”. Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan.

Pengadilan Agama Muaradua sudah mempersiapkan berbagai dokumen

yang diperlukan terkait dengan 8 area perubahan. Dokumen-dokumen tersebut

telah dikelompokan pada masing-masing area 1 sampai area 8 yaitu :

1). Manajemen Perubahan

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1). SK Ketua PA Muaradua tentang Tim Pengelola Meja Informasi
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2). SK Ketua PA Muaradua tentang Susunan Majelis Hakim dan Jadwal

Hari Persidangan.

3). SK Ketua PA Muaradua tentang Petugas Pelayanan Terpadu (Meja I,

Meja II, dan Meja III).

4). SK Ketua PA Muaradua tentang Penunjukan Kasir Pengadilan Agama

Muaradua.

5). SK Ketua PA Muaradua tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas

Penanganan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada

Pengadilan Agama Muaradua.

6). SK Ketua tentang Tim Pengelola dan Rencana Kegiatan Biaya Proses

(RKBP) serta Bendahara PNBP.

7). Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

a. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar

Informasi Publik

d. SE MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu

e. SK Ketua MARI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan

f. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama

g. Keputusan Dirjen Badilag MARI No.0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang

Program/Prioritas Unggulan Dirjen Badilag

h. Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035

2). Perundang-undangan

Dokumen-dokumen yang disediakan

1). SK Ketua PA Muaradua tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi :

a. Bagan Mekanisme Pengaduan

b. Register Pengaduan

c. Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua

d. Dokumen Pengaduan yang ditindaklanjuti

2). Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :



33

a. SK Ketua MARI Nomor 076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan

Pengaduan

b. SK Ketua MARI Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan

Pengaduan lewat SMS.

1). Penataan dan Penguatan Organisasi

Dokumen-dokumen yang disediakan.

1. Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Muaradua.

2. Data Nama Pejabat Pengadilan Agama Muaradua.

3. Profil Pejabat Tahun 2018Pengadilan Agama Muaradua.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muaradua yang dilengkapi nama

Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya.

5. SK Ketua tentang Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tahun

2018Pengadilan Agama Muaradua.

6. SK Ketua tentang Daftar Urut Senioritas (DUS) Panitera Pengganti

Tahun 2018Pengadilan Agama Muaradua.

7. Data Kenaikan Pangkat Tahun 2018 Pengadilan Agama Muaradua.

8. Data Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2018 Pengadilan Agama Muaradua.

9. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2018 Pengadilan Agama

Muaradua.

10. Rekapitulasi Cuti Tahunan Pegawai PA Muaradua Tahun

2018Pengadilan Agama Muaradua.

11. Rekapitulasi Cuti Sakit Pegawai PA Muaradua Tahun 2018 Pengadilan

Agama Muaradua.

12. Data Bezetting Tahun 2018 Pengadilan Agama Muaradua

13. Rekapitulasi Dinas Luar Pakai SPPD Pegawai PA Muaradua Tahun

2018 Pengadilan Agama Muaradua.

14. SK Ketua PA Muaradua tentang Job Descriptions yang disertai Uraian

Tugas masing-masing Pegawai.

4). Penataan Tata Laksana

Dokumen-dokumen yang Disediakan.

1. SK Ketua PA Muaradua tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi.
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2. SK Ketua tentang Penujukan Tim Pengawas Displin Pegawai dan

Petugas Absensi.

3. SK Sekretaris Pengadilan Agama Muaradua Tentang Penunjukan

Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Muaradua Tahun

2018.

4. SK Sekretaris Pengadilan Agama Muaradua Tentang Penunjukan

Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan

Agama Muaradua Tahun 2018.

5. SK Ketua Pengadilan Agama Muaradua tentang Pengangkatan Tenaga

Honorer TA 2018

6. Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Pengadilan Agama Muaradua

7. SK Ketua PAMuaradua tentang Pengelola Biaya Proses

8. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses.

9. Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses.

10. Pengelolaan Surat Menyurat.

Pada tahun 2018 surat masuk berjumlah 27 buah dan surat keluar

berjumlah 132 buah dengan rincian sebagai berikut :

No Kode Surat
Jumlah Surat

Masuk Keluar

1. OT (Organisasi dan Tata Laksana) 2 2

2. HM (Kehumasan) 2 6

3. KP (Kepegawaian) 2 66

4. KU (Keuangan) - 37

5. KS (Kesekretariatan - -

6. PL (Perlengkapan) 20 8

7. HK (Hukum) 1 13

8. PP (Pendidikan dan Pelatihan) - -

9. PB (Penelitian dan Pengembangan) - -

10. PS (Pengawasan) -

11. Lain-lain - -

Jumlah 27 132

Tabel 3.34 : Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Th. 2018

11. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara
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5). Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dokumen-dokumen yang disediakan.

1. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.

2. Absensi/Daftar Hadir.

3. Dokumen Absensi Pegawai

4. Dokumen Surat-surat Cuti

5. SKP Pegawai PA Muaradua dari tahun 2018

6. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA Muaradua meliputi :

a. Profil Pejabat Fungsional

b. Profil Pejabat Struktural

c. Profil Hakim

7. Surat Pernyataan Pelantikan

8. Surat Perintah Melaksanakan Tugas

9. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai

6). Program Penguatan Pengawasan

Dokumen-dokumen yang disediakan.

a. SK Ketua PA Muaradua tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor

PNBP

b. Dokumen Bukti Setoran PNBP Tahun 2008 sampai sekarang.

c. Peraturan Perundang-Undangan meliputi :

a. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP

b. Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang Pemberi-

tahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi

PNBP

c. Surat Badan Urusan Administrasi MARI Nomor

08/BUA/KEU/01/2012 tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit

Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA

d. SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai

kelengkapan Permohomonan Kasasi dan PK
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7). Program Penataan Akuntabilitas Kinerja

Dokumen-dokumen yang disediakan

a. SK Panjar Biaya Perkara dari Ketua PA Muaradua.

b. Penyajian Informasi melalui pamplet, Pengumuman dan Brosur

c. Tersedianya Meja Informasi

d. Tersedianya Register Informasi

e. Dokumen adanya Permohonan Informasi

f. Informasi Penting yang disajikan meliputi :

1. Prosedur Berperkara

2. Prosedur Pengaduan

3. Prosedur untuk memperoleh informasi

4. Jadwal Sidang

8). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dokumen-dokumen yang disediakan.

1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis

Elektronik seperti :

a. Perangkat Komputer

b. Printer.
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Bab IV
Pengawasan

A. Internal

Fungsi managerial pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi

managerial yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar dapat mencapai tujuan

secara efektif dan efisien. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberi

tugas dan wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan

pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim

dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya dari seluruh badan peradilan

yang ada, tanpa harus mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim.

Mahkamah Agung RI juga diberi kewenangan dan tugas untuk memberi petunjuk,

tegoran dan peringatan bila dipandang perlu.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (provost)

Mahkamah Agung RI, menerima limpahan tugas dari wewenang pengawasan

tersebut, khususnya dalam daerah hukumnya agar peradilan dapat

diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama

Palembang ini, merupakan pengawasan internal dilingkungan peradilan agama

sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas

bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana

kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut

dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan

lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan

Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.`
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Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan,

pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan

pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien

penyelenggaraan peradilan.

4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan pada Pengadilan Agama Muaradua yaitu :

1. Untuk melihat, memantau dan mengetahui apakah Pengadilan Agama

Muaradua telah melaksanakan Management Peradilan, Pelayanan Publik,

Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi

Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama

Muaradua dalam melaksanakan tugas-tugas Management Peradilan,

Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan

Administrasi Umum/Kesekretariatan.

3. Memberikan pembinaan demi terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan

prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya

dengan sebaik-baiknya.

3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari

keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang

cepat dan biaya berperkara yang murah.
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Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :

1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan

tidak langsung.

2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu;

independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan

Agama Muaradua, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang

meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup;

administrasi persidangan dan administrasi perkara.

b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup;

administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan

administrasi umum lainnya.

c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan,

kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.

2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :

a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan

dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian

dari pengawasan regular/rutin.

b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN

dan neraca.

3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu

pengawasan terhadap :

a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.

b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,

c. Kinerja lembaga peradilan.

d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.
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Bab V
Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Muaradua telah melaksanakan pembagian tugas

atau job description dari suatu jabatan berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

yang ada, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terurai

dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2018.

2. Pengelolaan administrasi perkara pada tahun 2018 sejumlah 25 perkara.

Adapun penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Muaradua

berjalan dengan baik dengan target yang diinginkan,pada akhir tahun

2018 dapat diselesaikan 11 perkara dan sisa yang belum diputus

sebanyak 14 perkara.

3. Pengelolaan administrasi umum berupa pengelolaan keuangan

Pengadilan Agama Muaradua belum memiliki DIPA untuk Tahun

Anggaran 2018, untuk operasional kantor Pengadilan Agama Muaradua

pada Tahun Anggaran 2018 masih tergabung pada DIPA Pengadilan

Induk (Pengadilan Agama Baturaja).

4. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Muaradua telah banyak

mengalami kemajuan dalam pengelolan administrasi perkara dan umum,

hal ini karena didukung teknologi informasi yang sangat baik sekali

diantaranya Aplikasi SIPP serta aplikasi pendukungnya yang

tersambung dari ruang server ke ruangan pelayanan publik, sidang,

meja informasi dan ruangan kerja masing-masing pegawai. Kemudian

adanya komputerisasi untuk mengelola file pegawai, surat, keuangan

dan barang milik Negara.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

mempercepat proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana

dan prasarana pendukung yang cukup dan didukung juga oleh sumber
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2. daya manusia profesional dan kredibel sehingga Pengadilan Agama

Muaradua dapat mewujudkan visi dan misinya.

3. Dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan jalannya administrasi

umum diperlukan pegawai yang cukup berimbang dengan beban kerja

(SKP) yang ada, untuk itu perlu sekali adanya penambahan pegawai

pada serta staf untuk tahun 2019.

4. Dalam memacu dan memaksimalkannya kinerja administrasi

kepaniteraan di bidang pelayanan publik (Meja I, II dan III), pengelolaan

SIPP, dan upload Putusan serta pelaporan perkara diperlukannya

penambahan staf pada setiap Panitera Muda untuk mengelola

administrasi yang akurat dan akuntabel serta transparan.

Dalam rangka mempercepat proses administrasi secara keseluruhan

diperlukan seseorang pegawai yang kreatif dan handal serta mempunyai

tanggungjawab terhadap tugas-tugas diberikan, untuk itu diperlukannya

pembinaan dan pelatihan melalui diklat-diklat, baik yang bersifat fungsional

maupun struktural serta diklat penjenjangan lainnya


