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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan 

taufiq dan kasih sayangnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat 

melaksanakan aktifitas sebagai abdi di Negeri ini. 

Penyusunan Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan 

Agama Tanggamus merupakan Laporan Pertanggungjawaban keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di programkan dan dilaksanakan 

selama tahun 2018 dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi seluruh aspek 

kegiatan serta usaha pemecahannya dan hal-hal lain yang menyangkut daya dukung 

pelaksanaan tugas seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan profesionalitas 

dan integeritas aparatur, pengelolaan sarana dan prasarana tugas fisik dan non fisik, 

tekhnis pengelolaan keuangan, teknis pengelolaan administrasi perkara dan pengawasan 

di lingkungan Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini merupakan wujud dan keinginan 

Pengadilan Agama Tanggamus untuk dapat menyajikan pertanggung jawaban yang 

transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya clean 

government dan good governance. 

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini bermanfaat dan 

dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta 

peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan prima pada 

masyarakat. 

 Ketua   

 Pengadilan Agama Tanggamus, 

 

 

 

Drs. H. Asrori, S.H., M.H 

    NIP. 19690402.199303.1.003 

 

KATA PENGANTAR 
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Penyusunan Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini 

berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

petunjuk tekhnis perjanjian kinerja, pelaporan, kinerja dan tata cara review atas Laporan 

Kinerja Instansi Permerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Surat Sekretaris Mahkamah 

Agung  Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/II/2018 tanggal 27 Nopember 2018 tentang 

Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

Berdasarkan peraturan Presiden tersebut diatas Pengadilan Agama Tanggamus 

telah melaksanakan penyusunan Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 

dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal 

ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama 

Tanggamus sebagai instansi vertical yang bernaung dibawah Mahkamah Agung RI. 

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI maka  

penyusunan Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini setiap tahun menjadi suatu 

kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, disusun secara proporsional dan 

profesional dan diharapkan mendukung terciptanya keterbukaan (transparency) dan 

pertanggung jawaban (accountability) kinerja selama kurun waktu satu tahun. 

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 Pengadilan Agama 

Tanggamus menetapkan 4  sasaran strategis yaitu : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

EXECUTIVE SUMARY 
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3. Meningkatkan akses Peradilan Bagi  masyarakat  Miskin Dan Terpinggirkan 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

 Secara umum dapat disimpulkan bahwa ke 4 sasaran strategis atau 14 indikator kinerja  

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018  telah berhasil dengan baik. Hanya 

ada 2 indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya.  

`Untuk mewujudkan  sasaran diatas, kebijakan yang ditempuh Pengadilan Agama 

Tanggamus adalah dengan metode skala prioritas sehingga program yang akan dicapai 

dapat terwujud. 

Demikian Executive Sumary ini, mudah-mudahan memberikan gambaran yang utuh 

dalam mengantarkan Laporan Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan 

Agama Tanggamus Tahun 2018.  

 

Ketua  

 Pengadilan Agama Tanggamus, 

 

 

 

 

Drs. H. Asrori, S.H., M.H. 

    NIP. 19690402.199303.1.003 
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A. LATAR BELAKANG 

 

Pengadilan Agama Tanggamus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan.Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum 

adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang 

bebas dari pengaruh lainnya. 

 
Pengadilan Agama Tanggamus sebagai salah satu institusi Negara yang 

mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk 

memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.Disamping 

Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi 

dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi 

tentang peradilan. 

 
Pengadilan Agama Tanggamus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan 

pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menetapkan serta 

menggunakan Tekhnologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak 

masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan berupa  pengelolaan perkara 

dengan  mengakses terobosan baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah 

melaunching  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP merupakan aplikasi 

tekhnologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses 

penanganan perkara dari pendaftaran,Informasi susunan Majelis Hakim, Nomor Perkara, 

Jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan 

dimanapun hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan 

keterbukaam informasi. Selain dari SIPP Pengadilan agama Tanggamus juga mengakses 

program unggulan mahkamah agung yang lain dalam rangka peningkatan pelayanan 

public dengan pengembangan tekhnologi informasi yaitu e Court.  Aplikasi e Court 

merupakan perwujudan dan implementasi  dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

BAB I  

PENDAHULUAN 
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Tahun 2018 yaitu administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi e Court 

merupakan suatu system terpusat yang terintegrasi dengan system informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP). Adapaun tujuan dari  dikembangkannya aplikasi  e Court ini adalah  dalam 

rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha yang salah satu poinya adalah 

penyederhanaan acara peradilan. Selain itu aplikasi ini juga bertujuan dalam rangka 

menyesuaikan tuntutan dan perkembangan tekhnologi informasi serta dalam rangka 

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  

Sebagai bagian aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan 

tata pemerintahan yang baik,(Good Governance) merupakan harapan semua pihak, 

langkah untuk mewujudkan tersebut hal tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-

undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah diganti dengan Peraturan Presiden 

RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang tujuannya 

adalah mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah 

satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Govermance). 

Untuk  memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, 

pada tahun 2018 ini Pengadilan Agama Tanggamus juga mengadopsi  program –program  

unggulan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia   berupa :  

1. Pelayanan Sidang Keliling (sidang diluar gedung peradilan / ziting plat)  

2. Sidang Keliling terpadu (Itsbat Nikah Terpadu). 

3.  Pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak 

mampu.  

4. e - Court 

Yang kesemua  jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi 

unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan 

masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan 

menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Udang Dasar 1945.  

Sedangkan Program Unggulan Pengadilan Agama Tangggamus kelas IB yaitu  

Tanggamus Mobile Court (TMC). TMC adalah inovasi pelayanan peradilan  yang 

dikembangkan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB guna meningkatkan  Pelayanan 

peradilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung 
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kantor Pengadilan yang mengalami hambatan besar dalam mengakses Pengadilan.Hambatan 

tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos berpergian dari dan 

kekantor Pengadilan. Dan program ini sangat membantu masyarakat.  Dan TMC 

memenangkan lomba kompetisi inovasi pelayanan peradilan yang diselenggarakan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia pada tahun 2016. 

Sedangkan untuk  penegakan Pengawasan dan  disiplin kerja bagi aparat peradilan agar 

dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal 

telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 

071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Kepegawaian.  

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi 

dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk 

mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain dari hal 

diatas untuk meningatkan pengawasan Ketua Mahkakamh Agung Republik Indonesia telah 

mengelurkan maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di bawahnya. Lalu untuk peaksanaan selanjutnya dilakukan sosialisasi dan 

penandatanganan maklumat. Bagi setiap Hakim dan aparatur Mahkamah Agung secara 

berjenjang hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran prilaku Hakim,Aparatur Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan 

baik didalam maupun diluar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan. Kebijakan-

kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Tanggamus 

dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. 

Upaya Peningkatan pelayanan publik Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

dibawahnya tiada henti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik 

disetiap pengadilan guna mewujudkan visi Badan peradilan yang Agung. Program-program 

terbaru yang inovatif selalu berusaha dihadirkan demi kepuasan para pihak pencari keadilan. 

Salah satunya adalah Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan (SAPM).Pengadilan 

Agama Tanggamus kelas I B telah mengikuti dan melaksanakan Sistem Akreditasi Penjaminan 
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Mutu Pengadilan yang telah dicanangkan Dirjen Badan Peradilan Agama dengan surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama tanggamus Kelas IB Nomor :                                   

tanggal dan telah meperoleh nilai A excelent yang penyerahan sertifikat telah dilaksanakan di 

Makasar pada tanggal   29 Nopember 2017.bersama 261 Pengadilan Tingkat Banding dan 

Tingkat Pertama. Penyerahan serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan ini diserahkan 

langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Hatta Ali. 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial 

pada tiap lingkungan dalam orgnisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada 

tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas 

kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, 

dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melaui pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara priodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah 

merupakan perwujudan kewajiban Instansi pemerintah untuk mempertangungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan 

dengan hal tersebut, telah ditetapkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme dan 

Undang-Undang       Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut 

TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan telah 

diperbaharui dengan PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah (SAKIP). 

 
1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Mahkamah Agung. 

f. SuratKeputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; 

g. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

h. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah. 

i. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja 

Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

j. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1003A/SEK/OT.01.2/II/2017 

tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKJiP Tahun 2017 dan 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

 
2. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Tanggamus. 

Wilayah pengadilan Agama Tanggamus sebelumnya merupakan wilayah hukum 

Pengadilan Agama Kalianda Lampung Selatan, namun karena luasnya wilayah 

Kabupaten Lmpung Selatan maka berdasarkan tuntutan masyarakat untuk 

mempermudah proses pemerataan pembangunan maka sesuai ketentuan diadakan 

pemekaran wilayah dengan penambahan Kabupaten berdasarkan Undang-Undang 

No.2 tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tanggamus. Dan diresmikan pada 

tanggal 20 Maret 1997 yang semula terdiri dari 17 Kecamatan hingga saat ini telah 

menjadi 20 Kecamatan. 

Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Tanggamus berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka dibentuk pula Pengadilan Agama 

Tanggamus berdasarkan KEPRES NO. 145 Tahun 1998 dan Kepaniteraannya 

dibentuk berdasarkan KMA No. 014/SK/III/1999 kemudian pada tanggal 19 Maret 
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1999 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1419 H diresmikannya Pengadilan 

Agama Tanggamus oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. 

Yusuf Ilyas, SH dengan wilayah hukum 17 Kecamatan dan mulai beroperasi 

denganmenyewa sebuah rumah ukuran 120m2 yang terletak di Jl. Ir. H Juanda Kota 

Agung  selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 5 Mei 2000 Pengadilan Agama 

Tanggamus memperoleh hak pakai berupa tanah dari Bupati Kabupaten Tanggamus 

dengan luas keseluruhan 2000m2 berada di dalam komplek PEMKAB Tanggamus di 

Jl. Jend. A. Yani, Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanggasmus yaang pertama 

diperoleh dari APBN DIP DEPAG Nomor 081/XXIV/21/1/04/2000 tanggal 1 April 

Tahun 2000 dan mulai ditempati pada tanggal 19 Maret 2001. Pada tanggal 24 Maret 

2003 menempati gedung Kantor Pengadilan Agama Tanggamus yang kedua ini 

merupakan perolehan dari APBN, DIP, DEPAG Nomor : 004/XXV/12/1/01 tanggal 1 

Januari 2001, kemudian pada tanggal 8 Juli 2004 Pengadilan Agama Tanggamus 

telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 640.0099.KA.VI.19.2004 

atas kedua bangunan gedung tersebut, yang luas seluruhnya adalah 275,5m2. Letak 

tanah bangunan kantor tersebut berbatas dengan : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Dinas Pendidikan Akbupaten 

Tanggamus 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Tanggamus 

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan  kampung 

- Sebelah Timur berbataan dengan Jalan Jend. A. Yani (dua jalur) 

 

Sejak berdirinya Pengadilan Agama tanggamus telah mengalami 9 (sembilan) kali 

pergantian  pimpinan, dan urutan nya adalah sebagai berikut     : 

1.  Nasib, SH  

2. Drs. Buchori  

3. Drs. H. Haeruman, SH  

4. Drs. A. Chairan Arif, MH  

5.  Drs. Abu Thalib Zisma  

6. Drs. H. KM Junaidi, S.H.M.H. 
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7. Drs. Shodikin,S.H.,M.H. 

8. Zumrorowi, S.Ag 

9. Drs. H. Asrori, S.H.M.H. 

 

Pada awalnya Pengadilan Agama Tanggamus wilayah hukumnya meliputi 2 wilayah 

kabupaten yaitu kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Akan tetapi 

dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2016 tertanggal 26 April 2016 

Tentang pembentukan Pengadilan Agama Pringsewu dan  peresmian 

operasionalisasi  85  Pengadilan baru  di Indonesia yang salah satunya adalah 

Pengadilan Agama  Pringsewu oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 

Oktober 2018 di Melonguane, maka secara resmi kabupaten Pringsewu lepas dari 

wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanggamus dan sedcara resmi Kabupaten 

Pringsewu telah menjadi Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Pringsewu. 

wilayah Kabupaten Tanggamus   memiliki luas 4654.98 KM 2 yang terbagi 

kedalam 20 Kecamatan dan 306 Kelurahan, dengan populasi penduduk 536.613 jiwa 

(berdasarkan data tahun 2017). Sedangkan Kabupaten Pringsewu yang dibentuk 

berdasarkan Undang Undang No 48  tahun 2008 dan pada tanggal 29 Oktober 2009 

disahkan pada rapat paripurna DPR sebagai pemekaran dari kabupaten Tanggamus 

memiliki luas wilayah 625 Km2 dengan jumlah penduduk 386.891 Jiwa. Memiliki 9 

Kecamatan  dan 137 kelurahan. 

PETA  WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 

Berdasarkan Undang undang no 48 tahun 2008 wilayah 
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Pembagian Daerah Admnisitrasi 

Pembagian daerah yurisdiksi Pengadilan agama Tanggamus  

1. Kabupaten Tanggamus 

Tabel 1.1  

Daerah Yurisdiksi Kabupaten Tanggamus 

 

No Kabupaten  Kecamatan Jumlah Kelurahan 

1 Tanggamus  Kota Agung  16 Buah 

2 Tanggamus Kota Agung Timur 12 Buah 

3 Tanggamus Kota Agung Barat 16  Buah 

4 Tanggamus Wonosobo 32  Buah 

5 Tanggamus Bandar Negeri Semong  11 Buah 

6 Tanggamus Semaka 23 Buah 

7 Tanggamus Pematang Sawah  9  Buah 

8 Tanggamus Kecamatan Gisting 9 Buah 

9 Tanggamus Gunung Alip  12 Buah 

10 Tanggamus Talang Padang 20 Buah 

11 Tanggamus Pulau Panggung 24 Buah 

12 Tanggamus Air Naningan  10 Buah 

13 Tanggamus Sumberejo  13 Buah 

14 Tanggamus Ulu Belu 16 Buah 

15 Tanggamus Pugung  28 Buah 

16 Tanggamus Bulok 10 Buah 

17 Tanggamus Limau 11 Buah 

18 Tanggamus Cukuh Balak 20 Buah 

19 Tanggamus Kelumbayan Barat 6 Buah 

20 Tanggamus Kelumbayan Timur 8 Buah 
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B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI 

Pengadilan Agama Tanggamus merupakan lingkungan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok 

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat 

pertama sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo undang 

–undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 

1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shodaqoh dan Ekonomi Sya’riah. 

Sedangkan fungsi Pengadilan agama yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Mengadili (Judicalpower) 

Penadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat 

pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama (pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) 

2. Fungsi Pengawasan 

Pengadilan Agama Sebagai kawal depan Mahkamah Agung (Provoost) 

bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan 

juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan 

lainnya (Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA No. 

KMA:080/SK/VII/2006). 

3. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum 

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum 

Islam) kepada instansi pemerintah daerah hukumnya, apabila diminta.(Pasal 52 

ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009). 

4. Fungsi Administratif 

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian 

serta untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan 

administrasi peradilan.(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 

1990). 
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5. Fungsi Lainnya 

a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. 

(Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) 

b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penetuan awal bulan 

hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 50 Tahun 2009) 

 

Mengingat luas lingkup tugas beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan 

oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi Pengadilan oleh undang-

undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi 

Kesekretariatan, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam 

penyelenggaraan administrasi juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 

Adapun Struktur organisasi  Pengadilan Agama Tanggamus berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dn uraian tugas pejabat fungsional dan struktural 

adalah sebagai berikut :: 

1. Ketua sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung yaitu dalam hal melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaran peradilan, para hakim dan pejabat 

kepaniteraan, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepanitraan, 

masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan 

dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penenganan perkara dan 

mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan 

tentang hal yang berkaitan tentang teknis pengadilan, membina dan memberi 

petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara 

biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan 

serta merta terhadap perkara, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang 

dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil 

evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan 

membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting 

diwilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank. 

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan 

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. 
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3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili 

berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Agama 

Tanggamus melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak 

dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita 

acara persidangan serta mendatanginya, mengemukakan pendapat dalam 

musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam 

persidangan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

peradilan di Pengadilan Agama Tanggamus yang ditugaskan kepadanya serta 

mengurus keputusan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung Hakim-hakim 

pengadilan Pengadilan Agama Tanggamus yang bersangkutan. 

 
4. Panitera adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan AgamaKelas 1A, 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1Adi pimpin oleh Panitera, Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kelas 1Amempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di 

bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang 

berkaitang dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kelas 1B menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan dibidang teknis. 

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan. 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan. 

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan 

transparansi perkara. 

e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan 

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi, dan administrasi Kepaniteraan. 

f. Pelaksanaan Mediasi. 

g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A. 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A terdiri atas : 
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a. Panitera Muda Permohonan. 

b. Panitera Muda Gugatan. 

c. Panitera Muda Hukum. 

5. Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang 

permohonan, dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Permohonan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara 

permohonan. 

b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan. 

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas 1B. 

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dihapus dan 

diminutasi. 

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir. 

f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan. 

g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara 

permohonan. 

h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

kasasi dan peninjauan kembali. 

i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan isi putusan kepada Mahkamah Agung. 

j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum. 

l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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6. Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang gugatan, dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Gugatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan. 

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah register untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B melalui Panitera. 

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi. 

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir. 

f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan. 

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali. 

h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan bandaing, kasasi dan peninjauan 

kembali kepada pihak termohon banding banding, termohon kasasi, dan 

termohon peninjauan kembali. 

i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuna isi putusan upaya hukum 

kepada pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. 

j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi. 

k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi. 

l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap kepad Panitera Muda Hukum. 

n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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7. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian dara perkara serta pelaporan, delam melaksanakan tugas, Panitera 

Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara. 

b. Pelaksanaan penyajian statistic perkara. 

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinirkan dengan Kantor Wilayah 

Kementrian Agama. 

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara. 

e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara. 

f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara. 

g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 

berkaitan dengan tranparansi perkara. 

h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat. 

8. Sekretaris adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama 

Kelas 1B, kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1B dipimpin oleh Sekretaris, 

kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1B mempunyai tugas melaksanakan 

pemberitahuan dukungan di bidang administrasi. Organisasi, keuangan, sumber daya 

manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A, 

dalam melaksanakan tugas , Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A 

menyelanggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran. 

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

c. Pelaksanaan urusan keuangan. 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana. 

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. 

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1B. 

Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas 1B terdiri atas : 
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a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan 

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 

9. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan 

teknologi informasi, dan statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi pelaporan. 

10. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melasksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan 

irganisasi dan tata laksana. 

11. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tngga, keamanan, 

keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 
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C. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan akuntabilitas kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan 

Agama Tanggamus selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa 

mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Pengantar. 

Ikhtisar Eksekutif. 

BAB I Pendahuluan, menggambarkan penjelasan umum organisasi,dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama 

(strategic isued) yang sedang dihadapi organisasi Latar Belakang hal-hal ini 

umum tentang keadaan Pengadilan Agama Tanggamus, Tugas pokok dan 

Fungsi Organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi 

serta permasalahan utama (Strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.  

 
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

 
BAB III Akuntabilitas Kinerja  

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Disajikan capaian Kinerja Organisasi untuk setiap peryataan kinerja   

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

(jika ada) 



 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Pengadilan Agama Tanggamus 2018 ii 

 

5. Analisis penyebab keberhasilan dan/kegagalan atau peningkatan 

/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 

B. Realisasi Anggaran 

Diuraikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian 

kinerja dan atau menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor 

Pengadilan Agama Tanggamus TA 2017 dari sudut akuntabilitas kinerja 

dan akuntabilitas keuangan. 

 
BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Kantor Pengadilan Agama Tanggamus TA 2017 dan 

strategi peningkatan kinerja untuk tahun yang akan datang. 
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A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

 

1. VISI  dan Misi 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2015 – 2019 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana 

dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk 

mencapai efektivas dan efesiensi.  

 
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman 

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tanggamus 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) 2010 – 2014, 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. 

VISI 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Tanggamus. 

 
Visi Pengadilan Agama Tanggamus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI  

adalah sebagai berikut : 

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS YANG AGUNG” 

 
MISI   

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.  

 

BAB I I 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
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Misi Pengadilan Agama Tanggamus, adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tanggamus sebagai pelaksana 

kekuasaan Kehakiman.. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Menyelenggarakan peradilan yang transparan dan akuntabel. 

5. Memberikan pelayanan secara profesional dan prpporsional. 

 

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

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

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan  visi dan 

misi Pengadilan Agama Tanggamus. 

 
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tanggamus adalah 

sebagai berikut : 

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tanggamus dapat memenuhi butir 1 dan 

2 di atas. 

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

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama 

Tanggamus adalah sebagai berikut  

1. Terwujudmya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melauli proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

Tekhnologi Informasi. 

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 
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4. Terwujudnya Pelayanan Prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

 
Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Agama Tanggamus yang 

disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan 

dalam Penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai 

tujuan dan sasaran yangh telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan 

dilakukan dimasa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini 

menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan dimasa yang akan datang. 

 
Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Tanggamus disusun dengan 

mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rinciankebijakan 

dan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Strategi memobilisasasi serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk 

mencapai tujuan. 

2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait 

dalam bidang non yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri. 

3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan 

sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama. 

 

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK 

 
Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama 

Tanggamus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian 

Program dan Kegiatan Pokok  yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

a. ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik 

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi 

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.  Kegiatan Pokok yang 

dilaksanakan Pengadilan Agama Tanggamus dalam pelaksanaan Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  adalah  :  

1. Penyelesaian Perkara  Perdata Agama perkara Gugatan dan Permohonan. 

2. Penyelesaian Sisa Perkara  Perdata Agama perkara Gugatan dan Permohonan. 
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3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi dan PK  disampaikan secara lengkap 

dan tepat waktu. 

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. 

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang 

dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 

 
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung bertujuan 

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan 

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan  

Tanggamus. 
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B. REVIU  INDIKATOR  KINERJA UTAMA  TAHUN 2018 

Pengadilan Agama Tanggamus telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama 

melalui Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Nomor :                                    

tertanggal                 

Reviu ini dilakukan karena karena terbitnya Surat Keputusan Ketua mahkamah 

Agung Republik Indonesia  Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 9 Nopember 2016 

tentang penetapan Reviu Indiator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan surat Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang 

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertama. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan.  

Tabel 2.1 

 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tanggamus tahun 2018 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA 

Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti transparan dan 

akuntabel 

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Persentase penurunan sisa perkara  

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum 

Index responden pencari keadailan yang puas terhadap layanan 

peradilan 

Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

Persentase isi putusan yang di terima para pihak tepat waktu 
 Persentase perkara yang diselesaikan melaui mediasi 

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

Prosentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat 
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 
satu hari sejak diputus 

Meningkatnya Akses Peradilan 
Bagi Masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 
 
 
 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan 

Persentase perkara permohonan  (voluntair) Identitas Hukum 

Persentase pencari keadilan golongan tertentuyang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum) 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

 

Meningkatnya 
Kepatuhan terhadap putusan 
pengadilan. 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 
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C. PERJANJIAN KINERJA  TAHUN 2018 

 
Perjanjian  kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai tujuan kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun tetentu  dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dikelolanya.  Tujuan khusus perjanjian kuinberja antara lain 

adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan kinerja sebagai wujud 

nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Tanggamus, untuk menciptakan tolak ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.  

Penyusunan Perjanjian  kinerja didasarkan pada PERMENMENPAN Nomor 53 

tahun 2014 tentang petunjuk tekhnis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas 

laporan Kinerja Instansi Pemerintah.acuan dalam menyusun penetapan Kinerja 

tahun 2017 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan kebijakan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dalam rangka penggunanaan Anggaran tahun 2015. 

Sasaran –sasaran yang telah  dicapai Pengadilan Agama Tanggamus tahun 2017 

dan dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2.2 

Reviu Perjanjian Kinerja  Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2018 

 

NO 

 

SASARANSTRATEGIS 

 

INDIKATORKINERJA 

 

TARGET 

1 Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti 

transparan dan akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

90 % 

c. Persentase penurunan sisa perkara  32% 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum, Banding 

Kasasi dan Peninjauan Kembali 

 

PK 

 

95% 
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e Index responden pencari keadailan yang 

puas terhadap layanan peradilan 

 

70% 

2 Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

a. Persentase isi putusan yang di terima 

para pihak tepat waktu 

 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 

melaui mediasi 

20 % 

c. Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi,dan PK 

yang diajukan secara lengkap dan tepat 

waktu 

 

 

100% 

d. Prosentase berkas perkara yang menarik 

perhatian masyarakat (ekonomi syariah) 

yang dapat diakses secara on line dalam 

waktu satu hari sejak diputus 

 

10% 

3 Meningkatnya Akses 

Peradilan Bagi Masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

 

100 % 

100% 
b. Presentase perkara yang diselesaikan 

diluar gedung peradilan 

 

 

 

100% 

  c. Persentase perkara permohonan  

(voluntair) Identitas Hukum 

100 % 

 

 

100 % 
  d Persentase pencari keadilan golongan 

tertentuyang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

90  % 

4 Meningkatnya 

Kepatuhanterhadapputusan 

pengadilan. 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

 

20 % 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
 

Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PengadilanAgama Tanggamus tahun 2018 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja 

sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.       

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan /program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatuo 

rganisasi.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untukmenilaikeberhasilan/kegagalanpelaksanaankegiatansesuaidenganprogram,kebijakan

,untuk mencapai sasaran dantujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan mis 

iorganisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang 

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Pengukuran 

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikanr eward/punishment, 

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaik ikinerja 

organisasi. 

Perhitungan Capaian Kinerja 

Perhitungan /Pengukuran tingkat capaian Kinerja PengadilanAgama Tanggamus 

tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran. Cara penghitungan nya adalah sebagai berikut : 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 
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Realisasi 

Tingkat capaian kinerja =    X  1 0 0  

Rencana (target) 

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,namun 

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Dari 

sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja yang belum 

berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Tanggamus telah melakukan analisis dan 

evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang. Rincian tingkat capaian 

kinerja masing-masing indicator kinerja tersebut diuraikan dalam table dibawah ini. 

 

Tabel 3.2. 

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2018 

 

NO 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

 

 

INDIKATORKINERJA 

 

 

TARGET 

 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

1 Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

Pasti 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan 

 

100% 

 

100 % 

 

100 % 
b. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 
 

90% 

 

93 % 

 

103.36 % c. Persentase penurunan sisa 
perkara  

 

32% 

 

-0,78 % 

 

-2,43 % d. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum 

Banding 

Kasasi 

PK 

 

 

95% 

 

 

99.80 % 

 

 

105 % 

e Index responden pencari 

keadailan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

 

70% 

 

82.26 % 

 

117.51 % 
2 Peningkatan 

efektifitas 

a. Persentase isi putusan 

yang di terima para pihak 

tepat waktu 

 

100% 

 

100 % 

 

100 % 
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pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan melaui 

mediasi 

 

 20 % 

 

4.58 % 

 

22.98 %   c. Persentase berkas perkara 

yang dimohonkan Banding, 

Kasasi,dan PK yang 

diajukan secara lengkap 

dan tepat waktu 

 

 

100% 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

d. Prosentase berkas perkara 

yang menarik perhatian 

masyarakat (ekonomi 

syariah) yang dapat diakses 

secara on line dalam waktu 

satu hari sejak diputus 

 

10% 

 

0 % 

 

0 % 

3 Meningkatnya 

Akses 

Peradilan Bagi 

Masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 

 

 

100% 

 

90 % 

 

90 % 
b. Presentase perkara yang 

diselesaikan diluar gedung 

peradilan 

 

 

 

 

100% 

 

100 % 

 

100 % 

c. Persentase perkara 

permohonan  (voluntair) 

Identitas Hukum 

 

 

100% 

 

99.72 % 

 

99.72 % 

  d Persentase pencari 

keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

 

 

90 % 

 

 

 

 

100 % 111 % 

4 Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan. 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

 

 

 

20 % 

 

 

0 % 

 

0 % 

 

 

Indikator Kinerja : 

1. Indikator penilaian pelaksanaan penyelesaian perkara  

Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Tanggamus menggunakan azaz 

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa 

variabel penentu yaitu ketepatandan kecepatan/efektifitas dan efisiensi 

administrasi perkara. Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Tanggamus 
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sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi 

Pengadilan Agama Tanggamus. 

2. Indikator Penilaian Kinerja dan Sasaran 

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-

sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis.Indikator Kinerja Utama dan 

sasaran strategis Pengadilan Agama Tanggamus tahun 2015 -2019 menjadi alat 

ukur dalam penilaian  tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai dalam jangka 

pendek maupun menengah. Indikator Kinerja sasaran yang di gunakan oleh 

pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta strategis dan prioritas yang 

selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan.pada setiap 

akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas setiap indikator sasaran, melalui 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau penggunaan anggaran. 

3. Indikator Penilaian Kinerja dan Kegiatan 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanggamus akan diukur 

tingkat capaian kinerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja 

tersebut terdiri dari :  

a. Indikator kinerja Masukan (Input) 

b. Keluaran (Output) hasil (out come) 

c. Manfaat (benefit) dan  

d. Dampak (Impact) 

 

Tingkat rencana capaian Kinerja tersebut akan dibandingkan realisasi nya pada sertiap 

akhir tahun melaui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2018 mengacu pada 

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada table diatas,untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan.Pada akhir tahun 2018 Pengadilan Agama Tanggamus telah 
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melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian 

kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan,diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan peradilan diIndonesia dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama 

Tanggamus yang pasti transparan dan akuntabel. 

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 5 (lima) indikator.Untuk 

mewujudkan sasaran tersebut,kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Persentase  sisa 

perkara yang diselesaikan,  Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,  

Persentase penurunan sisa perkara , perentase yang tidak mengajukan upaya hukum  

Banding, Ksasi dan PK , indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan .Indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Sasaran starategis 1 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

KINERJA 
1 Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

Pasti 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan 

 

100% 

 

100 % 

 

100 % 
b. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 
 

90% 

 

93 % 

 

103.36 % c. Persentase penurunan sisa 
perkara  

 

32% 

 

-0,78 % 

 

-2,43 % d. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum 

Banding 

Kasasi 

PK 

 

 

95% 

 

 

99.80 % 

 

 

105 % 

e Index responden pencari 

keadailan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

 

70% 

 

82.26 % 

 

117.51 % 
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Dari table tersebut terlihat bahwa setiap target indicator kinerja yang telah ditetapkan 

dalam tahun 2018 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut: 

a. Persentase  sisa perkara yang diselesikan  

adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan  dengan sisa yang harus 

diselesaikan. 

Sisa perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel 5.dibawah ini : 

Tabel 3.3 

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. 
Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan  
100% 100 % 100 % 

 

Pada tahun 2018 Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja prosentase sisa perkara 

yang diselesaikan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.  

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tanggamus masih mempunyai sisa perkara 

sebanyak 128 perkara  dan pada tahun 2018 perkara tersebut telah  dapat 

diselesaikan seluruhnya. tentang penyelesaian sisa perkara dapat dilihat pada tabel 

dbawah ini 

Tabel 3.4 

Perbandingan penyelesaian sisa perkara 4 tahun 

TAHUN Jumlah   Sisa Perkara Jumlah sisa Perkara 

Yang DiselesaikanTahun berjalan 

2018 129 128 
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2017 128 199 

2016 199 139 

2015 139 121 

 

Grafik  3.1 

Perbandingan penyelesaian sisa perkara 4 Tahun 

 

 

 

Berdasarakan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa semua sisa perkara 

yang tersisa ditahun berjalan dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. 

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2018 yang mencapai target 100 % 

menunjukan bahwa kinerja yang dilakukan dilingkungan Pengadilan Agama 

Tanggamus telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada sisa perkara ditahun 

sebelumnya yang  tidak diselesaikan ditahun berikutnya. 
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b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat waktu 

Adalah  Jumlah perkara yang diselesaikan  tahun berjalan dengan jumlah 

perkara yang ada di kalikan 100 % 

Pencapaian target indikator kinerja sasaran  perkara yang diselesaikan pada tahun 

2018 dapat diuaraikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.5 

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan 

 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

b. Persentase perkara yang diselesaikan  90 % 93 % 103.36 % 

 

Pada tahun 2018  jumlah perkara yang diterima  pengadilan agama Tanggamus 

sebanya 1.725 perkara  terdiri dari 1.336  perkara gugatan dan 389  perkara 

Permohonan dan ditambah  sisa tahun 2017     sebanyak 128  perkara sehingga 

total perkara tahun 2018 adalah 1853 perkara dan dari jumlah perkara teresebut  

diputus   sebanyak 1.724 perkara,dan sisa perkara tahun 2018 sebesar          

perkara 129 perkara. 

 

Realisasi Kinerja persentase  Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada  

Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2018  adalah  1.724/1853 x 100 

sehingga hasilnya       93,03.  %  dari target yang ditetapkan 90%. Jika dibandingkan 

realisasi dengan target maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah 

sebesar  103.36.%. dan dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja sasaran ini 

berhasil dengan baik. 
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 Ukuran capaian indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaiakan 

adalah 93.03/90 x 100 % =103.36 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 

sebesar 103,36 % dari target yang ditetapkan sebesar 90 %. 

 

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 perkara  yang masuk pada Pengadilan 

Agama Tanggamus sebanyak 1.318  perkara ditambah sisa pada tahun 2016 

sebanyak 199  perkara sehingga total jumlah perkara sebesar 1.517 perkara dan 

diputus pada tahun 2017 sebanyak 1389 perkara sehingga sisa perkara tahun 

2017  sebanyak 128 perkara. 

Tabel 3.6 

perbandingan penyelesaian perkara tahun 2018 dan tahun 2017 

Tahun 2018 

 

No 

 

JenisPerkara 

SisaPerkara 

Tahun  2017 

PerkaraMas

uk Tahun 

2018 

Perkara 

diputus 

Tahun 2018 

Sisa Perkara 

Tahun 2018 

1 Gugatan 126 1336 1334 126 

2 Permohonan 2 389 390 1 

Jumlah 128 1.725 1.724 129 

 

 

Tabel 3.7  

Perbandingan penyelesaian perkara tahun 2018 dan tahun 2017 

 

TAHUN 2017 

 

No 

 

JenisPerkara 

Sisa Perkara 

Tahun  2016 

Perkara  

Masuk  

Tahun 2017 

Perkara 

diputus Tahun 

2017 

Sisa Perkara 

Tahun 2017 

1 Gugatan 190 1093 1157 126 
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2 Permohonan 9 225 232 2 

Jumlah 199 1318 1389 128 

 

Dari penyayajian tabel diatas dapat disimpulkan ada kenaikan jumlah perkara 

sebesar  407 perkara atau 30.9 % dari tahun 2017 dan berdasarkan kemampuan 

memutus/menyelesaikan perkara yang diterima terdapat kenaikan jumlah perkara 

yang diputus jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana pada tahun 2017 

jumlah perkara yang masuk sebanyak 1318 perkara ditambah sisa perkara tahun 

2016  sebanyak 199   sehingga total perkara  1517 Perkara dan yang diputus pada 

tahun 2017  sebanyak 1 3 8 9  perkara,sehingga sisa yang  belum diputus 

sebanyak 128 perkara,sedangkan pada tahun 2018 jumlah perkara yang masuk 

sebanyak 1725 perkara ditambah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1 2 8  

p e r k a r a  s e h i n g g a   t o t a l  j u m l a h  p e r k a r a  t a h u n  2 0 1 8  a d a l a h  

1 8 5 3  p e r k a r a  dan  yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 1724 perkara 

(93.03.%) sisa yang belum diputus  129  perkara.( 6.96%).               

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terdapat kenaikan  jumlah 

perkara masuk dan ada peningkatan  penyelesaian perkara dibandingkan dengan 

tahun 2017,  dimana pada tahun 2017 total jumlah perkara 1517 perkara    dan 

yang telah diputus sebanyak 1389  Perkara   (  91.36  %) perkara dengan sisa 

perkara 128 perkara (  8.43 %) sedangkan pada tahun 2018 total jumlah perkara 

1853 dan telah diputus sebanyak 1724 Perkara ( 93,03 %) dengan sisa perkara 

129  perkara (6.96 %). 

c. Prosentase Penurunan Sisa Perkara 

Yaitu Perbandingan Sisa Perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara 

tahun berjalan  di bagi sisa perkara tahun sebelumnya di kalikan 100 

Tabel 3.8 
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Indikator Kinerja  persentase penurunan sisa perkara 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

c. Persentase penurunan sisa perkara 32 % -0.78 %% - 2.43 % 

 

Sisa perkara Pada Tahun 2017  adalah sebesar 128 perkara sedangkan sisa 

perkara  tahun 2018 adalah sebesar 129 perkara , jika memakai rumus diatas 

adalah    sisa perkara tahun sebelumnya 128 perkara dikurang  sisa perkara tahun 

berjalan 129 perkara = -1 dan di bagi sisa perkara tahun sebelumnya                    

128 = 0,18 % dikalikan 100 % = -2.43 %. 

 

Tabel 3.9 

Keadaan Perkara Tahun  2018 

 

 

No 

 

JenisPerkara 

SisaPerkara 

Tahun  2017 

PerkaraMas

uk Tahun 

2018 

Perkara 

diputus 

Tahun 2018 

Sisa Perkara 

Tahun 2018 

1 Gugatan 126 1336 1334 128 

2 Permohonan 2 389 390 1 

Jumlah 128 1.725 1724 129 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari perbandingan sisa 

perkara tahun 2017 dengan tahun 2018  Pengadilan Agama Tanggamus mengalami 

kenaikan sisa perkara sebanyak 1 perkara, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 

Pengadilan Agama Tanggamus mengalami peningkatan jumlah perkara dari tahun 

2017 sebesar 407 perkara atau 30.9 %. Akana tetapi meskipun mengalami 

peningkatan jumah perkara Pengadilan Agama Tanggamus juga mengalami 
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peningkatan kinerja penyelesaian perkara sebesar 24.12 % dibandingkan  tahun 

2017. 

 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Adalah perbandingan  jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

dibagi dengan jumlah putusan di kali 100 

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti , tranparan dan akuntabel untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan 

hukum di bidang peradilan. Sasaran tersebut diatas mempunyai  indikator kinerja 

yaitu : Perentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, banding, kasasi 

atau peninjauan kembali. Pencapaian target indikator kinerja terhadap Sasaran 

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim dapat dilihat pada tabel .dibawah ini : 

 

Tabel. 3.10 

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel. 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

95 % 99.82 % 105 % 

 

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dari target 95 % terealisasi sebesar                   

99.8 % dengan capaian kinerja sebesar  : 99.8 %/95 X 100 =`105 %. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pencapaian indikator tersebut sangat berhasil. Persentase 

realisasi yang dipaparkan pada tabel dibawah ini  didapatkan dari jumlah putusan 

yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi dengan jumlah putusan dikalikan 
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seratus. Berikut adalah data perkara yang mengajukan upaya hukum dan yang tidak 

mengajukan di Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2018 

 

Tabel 3.11 

 Persentase Jumlah Perkara yang mengajukan upaya Hukum dan tidak mengajukan 

upaya Hukum 

 

Perkara 

Putus Tahun 

2018 

Perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum 

Perkara yang Mengajukan 

Upaya Hukum 

Persentase 

Perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum 

 

Bandin

g 

 

Kasasi 

 

PK 

 

1.724  

Perkara 

 

1.720 Perkara 

 

3 

 

1 

 

- 

1.720 x 100 

1.724 

= 99.8 % 

 

Berikut adalah data perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum dan 

tidak mengajukan upaya  di Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2018 ,2017, 

2016, adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.12 

Perbandingan yang Tidak  Mengajukan Upaya Hukum 3 tahun 

 

N

O 

Tahu

n 

Jumlah 

Perkara 

Pengajuan Upaya 

Hukum 
% 

Tidak 

Mengajukan 
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Putus Bandin

g 

Kasasi PK Upaya Hukum % 

1 2016 1.412 4 2 - 0.4% 1.406 99.6% 

2 2017 1.389 2 1 - 0.21% 1.376 99.6% 

3 2018 1.724 3 1 - 0.23% 1.720 99.8% 

 

Dari tabel diatas terlihat setiap tahun terjadi penurunan terhadap adanya upaya 

hukum dengan berkurangnya  diajukan upaya hokum oleh masyarakat pencari 

keadilan berarti tingkat kepercayaa masyarakat kepada Hukum melalui aksepbilitas 

putusan hakim meningkat dan berarti masyarakat langsung dapat menerima 

putusan hakim ditingkat pertama. 

 

e. Index Responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 

 

Kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan hal yang sangat 

penting dan harus dipelihara demi menjaga martabat dan kewibawaan lembaga 

peradilan. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum harus terus 

menerus memperbaiki sistem peradilan guna meningkatkan pelayanan publik salah 

satu wujud dari badan peradilan yang agung adalah pengadilan yang berorientasi 

pada pelayanan publik yang prima. prima Menyikapi hal ini Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama  (Ditjen Badilag) telah menerbikan surat   Nomor : 2971/DJA/ 

OT.01.3/07/2018 tetanggal 27 Juli 2018 tentang  Tim Akreditasi Penjamin Mutu 

di pengadilan Agama  dan pengadilan tinggi  Agama  Tim Akreditasi tersebut 

dibentuk berdasarkan SK Direktur Jenderal Badilag. Tim Akreditasi tersebut bertugas 

melakukan penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan badan 

peradilan Agama sesuai ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 

9001:2015 diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan 
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Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan 

yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilag pada tahun 2014.  Pembentukan Tim 

Akreditasi  Penjaminan Mutu  yang  dibentuk  Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk 

menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk 

mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court 

Performance Excellent/ICPE). 

Salah satu indikator dalam Sitim akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan adalah 

survey kepuasan Masyarakat. Dan Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2018 

telah melaksanakan Survey kepuasan masyarakat. 

 

Tabel 3.13 

Induikator Kinerja Index Kepuasan Masyarakat 

 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

e.. 

Persentase index responden 

pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

70 % 82.26 % 117,51% 

 

Hasil penyusunan survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama 

Tanggamus pada tahun 2018 mempunyai katagori baik yaitu dengan nilai rata rata 

tertimbang SKM adalah 41.13 atau dikonversi IKM  sebesar 82, 26 %. 

Sedangkan capaian kinerja dari persentase indeks responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan peradilan  di Pengadilan Agama Tanggamus mencapai 

nilai 117,51 % sehingga dapat disimpulkan   bahwa masyarakat merasa puas terhadap 

layanan yang diberikan Pengadilan Agama Tanggamus. 
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2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 
 

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase Perkara yang diselesaika nadalah : 

 

a. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan yang diterima para 
pihak tepat waktu . 

b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

c. Persentase berkas perkara yang mohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu  

d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian Masyarakat (Ekonomi 
Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu satu haei sejak 
diputus. 

 

. 

Tabel 3.14 

Analisa Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGI

S 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

1 Peningkatan 

e fektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

 

 

 

a. 

Peresentase 

penyampaian 

pemberitahuan isi 

putusan yang di 

terima para pihak 

tepat waktu 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
 

 

b. 

Peresentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

 

 

20 % 

 

 

3,8 % 

 

 

19 %  

c. 

Persentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan Banding, 

kasasi, dan PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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d. 

Persentae berkas 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

(ekonomi Syariah) yang 

diakses secara online 

dalam satu hari sejak 

diputus 

 

 

10% 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

a. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan yang diterima para pihak 
tepat waktu . 
 

Adalah Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi dengan 
jumlah putusan dikali 100 % 

Pencapaian target Indikator Kinerja terhadap penyampaian pemberitahuan isi 

putusan yang diterima para pihak tepat waktu yang dilaksanakan pada tahun 2018 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel  3.15 

Indikator Kinerja Penyampaian Pemberitahuan isi putusan 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

A Persentase penyampaian pemberitahuan isi 

putusan yang ditrima para pihak tepat waktu  

100 % 100% 100 % 

 

Ukuran pencapaian indikator persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan 

yang diterima para pihak tepat waktu  adalah sejauh mana proses  pemberitahuan isi 

putusan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang dan Hukum Acara yang 

berlaku. Dapat dikatakan bahwa persentase pencapaian penyampaian pemberitahuan isi 

putusan capaiannya 100 % sesuai dengan target indicator yaitu 100 %. Persentase 

tersebut diambil berdasarkan data pada tabel dibawah ini 
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Tabe 3.16 

Jumlah perkara putus dan jumlah perkara yang telah disampaikan                     

kepada para pihak tepat waktu 

 

Tahun 
Berkas Perkara putus 

Pemberitahuan Yang Telah 

Disampaikan 

Gugatan Permohonan Gugatan Permohonan 

2018 1.334 390 1.334 390 

 

 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi 

dibagi dengan junlah perkara yang dilakukan mediasi di kali 100 %. 

 

 

 

Tabel 3.17 

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui maediasi 

 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

b. 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

20 % 4.58 % 22.9 % 
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Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tanggamus  menerima perkara yang sebanyak 

1.725 perkara akan tetapi perkara yang dimediasi hanya 131 perkara atau 7.6 %. 

dari semua perkara yang di mediasi hanya 6 perkara yang berhasil, bahkan jika 

dipresentasekan keberhasilannya 4.58 %. Sehingga capaian kinerjanya              

hanya      22.9 %. 

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan prosentase 

capaian perkara yang berhasil dimediasi dari tahun 2016 sampai 2018. 

 

Tabel 3.18 

Pebandingan Mediasi  yang Berhasil 3 tahun  

 

N0. Tahun Jumlah Perkara 

yang  Diterima 

Jumlah perkara 

yang di mediiasi 

% Jumlah 

Mediasi yang 

berhasil 

% 

1. 2016 1472 98 6.7 % 6 6.1 % 

2. 2017 1.318 109 8.3 % 3 2.8 % 

3. 2018 1.725 131 7.6 % 6 4.58 % 

 

Dari tabel  diatas, ada hal-hal yang perlu dikaji. Pertama,  dari perkara yang masuk 

ke pengadilan Agama  diketahui bahwa tidak semua perkara yang masuk 

kepengadilan Agama Tanggamus melalui mediasi, hal ini terjadi pada perkara – 

perkara verstek yaitu tidak hadirnya Tergugat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

perkara yang mediasi di Pengadilan Agama Tanggamus dari perkara yang masuk  

pada tahun 2016 sebanyak 1472  perkara hanya 98  perkara yang melalui tahap 

mediasi atau hanya 6.7 %. Sedangkan tingkat keberhasilannnya dari 98 perkara 

hanya 6 perkara yang berhasil dimediasi atau 6.1 %. Sedangkan sisanya gagal.  

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tanggamus 
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sebanyak 1.318 perkara, dan yang dimediasi hanya 109 perkara atau 8.3 % 

sedangkan tingkat keberhasilannya hanya  3  perkara atau 2.8 %.  Dan pada tahun 

2018 dari 1.725 perkara yang di terima hanya 131 perkara yang di mediasi atau 7.6 

%  dan dari 131 perkara yang di mediasi yang berhasil hanya 6 perkara atau hanya 

4,58 dan capaian kinerjanya 22.9 % dari yang ditargetkan 20%  Dari tabel diatas 

dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi sangat kecil.   Akan terapi kinerja 

yang dihasilkan Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2018 telah melebihi dari 

target yang ditetapkan. Faktor kecilnya keberhasilan mediasi  terjadi karena 

beberapa faktor antara lain  

1. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator 

kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif 

selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pada diri para pihak. 

2. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering 

kali mereka sudah bersepakat dan mempunyai tekad yang kuat untuk 

memutuskan ikatan perkawinan Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit 

bahkan gagal untuk didamaikan. 

3. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut 

menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad untuk damai. 

4. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan 

agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses 

persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas 

 

 

 

c. Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Yang Disampaikan 

Secara Lengkap dan Tepat Waktu 
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Perkara yang diajukan  Banding, Kasasi dan PK harus disampaikan secara lengkap 

kepada Mahkamah Agung RI oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan 

target yang ditetapkan, Pengadilan Agama Tanggamus telah merealisasikan 

penyampaian berkas perkara  Banding, kasasi tersebut  dan PK  secara lengkap, 

berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja tahun 2018dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,  Kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 

 

Tabel 3.19 

Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Upaya Hukum  

secara lengkap dan tepat waktu 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan 

Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara 

lengkap dan tepat waktu 

100% 100% 100 % 

 

 

Indikator kinerja ini mengimformasikan berkas perkara yang diajukan Banding,  

Kasasi dan PK yang disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah 

Agung secara lengkap sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 

tahun 2011 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi 

dan Peninjauan Kembali. Pada uraian dan tabel dibawah dapat dilihat tentang 

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

data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. 
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Tabel 3.20 

 Perbandingan  Perkara yang diajukan Upaya Hukum  Yang disampaikan 

secara lengkap dan tepat waktu dalam kurun waktu 6 tahun  

TAHUN Banding Kasasi PK Kelengkapan 

     

2018 3 1 0 Lengkap 

2017 2 2 0 Lengkap  

2016 4 4 0 Lengkap 

2015 6 6 0 Lengkap 

2014 6 6 0 Lengkap 

2013 6 6 0 Lengkap 

 

 

d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian Masyarakat (Ekonomi 
Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak 
diputus. 
 

Adalah perbandingan  jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di 

upload di website dengan jumlah putusan perkara di kali 100 %  

 

Tabel 3.21 

Indikator Kinerja Persentase perkara yang menarik Perhatian Masyarakat  

(ekonomi Syariah)  yang dapat diakses secara online  

dalam waktu satu hari sejak diputus 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

d. Persentase berkas perkara yang menarik 

perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang 

dapat diakses secara online dalam waktu satu 

hari ejak diputus 

 

10 % 

 

0 

 

0 
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Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tanggamus tidak menerima perkara ekonomi 

syariah, yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus 

sehingga target yang telah di tetapkan sebanayak 10 % tidak tercapai. 

 

 

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN 

TERPINGGIRKAN 

Tabel 3.22 

Analisa  Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIA

N 

1 Meningkatnya Akses 

Peradilan Bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

a..Persentase perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan 

 

2.Persentase perkara  

Yang mendapatkan  

pelayanan    

 POSBAKUM 

 

3.  Persentase perkara   

     yang diselesaikan  

    dengan sidang 

keliling    

    terpadu 

 

 

 

 

 

 

100% 
90 % 90 % 

b.Persentase perkara 

yang diselesaikan di 

luar gedung 

peradilan 

 

 

100% 

 
 

100% 
 

 
 

100 % 

c. Persentase perkara  

    Permohonan 

(voluntair) Identitas 

Hukum 

 

 

100 % 

 
 

199.72 % 
 

 
 

99.72% 

d..persentase pencari 

keadilan yang 

mendapat   

    layanan  bantuan 

hukum  

(POSBAKUM) 

 

 

 

 

 

90 % 

 

100 % 

 

 

 

 

111 %  

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
 

Adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibangi 

dengan jumlah perkara di kali 100 % 

 



 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Pengadilan Agama Tanggamus 2018 xxxiii 

 

 

Tabel 3.23 

Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang di selesaikan 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Persentase Perkara prodeo yang 

diselesaikan 

 

100 % 90  % 90 % 

 

 

Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan adalah Prosentase permintaan masyarakat untuk menyelesaikan 

perkara secara prodeo. 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 % dari perkara 

prodeo yang masuk.Ukuran capaian indicator kinerja  adalah Prosentase perkara 

prodeo yang diselesaikan pada tahun 2018. Dan berdasarkan tabel  

diatas capaian kinerja nya adalah 90 % karena dari 10 perkara prodeo 

yang masuk yang putus hanya 9 perkara dan hanya menyisakan satu 

perkara yang belum diputus. Pengadilan Agama Tanggamus 

berdsarkan DIPA tahun 2018 dianggarkan mendapat biaya Prodeo 

untuk menyelesaikan 10 Perkara, semua perkara prodeo tersebut  

telah diselesaikan atau diputus  9 perkara dan menyisakan satu 

perkara yang belum diputus hal ini  terjadi karena perkara tersebut  

masuk di Pengadi lan Agama Tanggamus diakhir tahu n akan tetapi   

walaupun belum diputus satu perkara namun tentang Anggarannya 

telah tercapai 100 %. 

Pada tahun 2018  Direktorat  Jenderal  Badan Peradi lan Agama MA RI 

telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo,dalam DIPA 

Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran bagi penanganan perkara 
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prodeo sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah rupiah)  yang 

tertuang dalam DIPA 04 diperuntukan  menangani 10 Perkara, yang setiap perkara 

dianggarkan  biaya RP. 350.000,- (tiga ratuslima puluh  ribu rupiah). Dan realisasi 

penyerapan anggaran penanganan perkara prodeo sebesar Rp.3.500.000,- (tiga 

juta lima ratus ribu rupiah) atau 100%. 

 

b. Perentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 

 

Adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung 

pengadilan di bagi dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan 

diluar gedung pengadilan di kali 100 % 

 

Ukuran capaian indikator kinerja Perkara yang diselesaikan di luar gedung 

pengadilan  adalah Prosentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di 

luar gedung pengadilan di bagi dengan jumlah perkara yang seharusnya 

diselesaikan diluar gedung pengadilan di kali 100 % 

Pada tahun 2018 Pengadilan agama tanggamus menargetkan persentase 

perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebesar 100 %, dan indikator 

ini tercapai karena semua perkara yang ditargetkan sidang di luar gedung 

pengadilan kesemuanya dapat dielesaikan. 

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari 

gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses 

pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan 

mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu 

menangani kendala tersebut, Mahkamah Agung RI dari tahun ke tahun 

menggalakkan  program  Sidang  di  Luar  Gedung  Pengadilan.  Program  ini 

sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. 
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Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 

IB   tahun 2018 berjumlah 159 perkara dengan dana Dipa sebesar Rp. 

56.500.000,- (Lima puluh enam juta lima ratus rupiah) layanan yang sering juga 

disebut dengan sidang keliling ini  dilaksanakan di pringsewu dan wono sobo. 

Tabel 3.24 

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan  

diluar gedung Pengadilan 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar 

gedung pengadilan 

 

100 % 100 % 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja  

sasaran ini berhasil dengan baik. Dimana ditargetkan 100 % dan capaian nya 100 

%. Dengan demikian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan diluar 

gedung Pengadilan berhasil dengan baik. 

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Adalah 
perbandingan jumlah perkara voluntair identitas Hukum yang diselesaikan di bagi 
dengan jumlah perkara voluntair hukum yang diajukan di kali  dengan 100% 

Tabel 3.25 

Keadaan Perkara Permohonan Tahun 2018 

 

No 

 

JenisPerkara 

SisaPerkara 

Tahun  2017 

PerkaraMas

uk Tahun 

2018 

Perkara 

diputus 

Tahun 2018 

Sisa Perkara 

Tahun 2018 

1 Permohonan 2 389 390 1 

Jumlah 2 389 390 1 
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Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah perkara permohonan yang masuk ke 

Pengadilan Agama Tanggamus  tahun 2018  sebanyak 389 Perkara di tambah sisa 

perkara tahun 2017 sebanayak 2 Perkara sehingga total perkara permohonan 

sebanyak 391 perkara. Dan perkara yang diputus sebanyak 390  perkara sehingga 

sisa perkara permohonan sebanayak 1 . sedangkan untuk capaian kinerjanya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.26 

Indikator Kinerja Persentase perkara permohonan 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

c. Persentase perkara permohonan (voluntaiir) 

Identitas Hukum 

 

100 % 100 % 100 % 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran kinerja ini 

berhasil dengan baik dimana ditargetkan 100 % dan capaian kinerjanya  tercapai 

100 %. 

 

d. Persentase pencari keadilan golongan tetentu  yang mendapat Layanan Batuan 
Hukum  (POSBAKUM) 

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB telah memiliki 

POSBAKUM dan mendapat anggaran dari Direktorat Jenderal badan peradilan 

Agama Sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akan tetapi 

mengalami revisi sehingga anggaran berubah menjadi  Rp. 22.500.000,- (dua puluh 

dua juta lima ratus rupiah). Dan telah terealisasi sebesar RP. 22.500.000,- 

 

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN. 
 

Adalah Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi 

dengan jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi di kali 100 % 
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Ukuran capaian indikator kinerja Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan  adalah 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan 

hokum tetap yang ditindaklanjuti. 

 

 Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tanggamus tidak menerima permohonan 

eksekusi, hal ini dapat disimpulkan bahwa  pada tahun 2018 ini kepatuhan 

masyarakat terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap  meningkat . 

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan 

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah      

0/20X100% = 0 %, Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 0 % dari 

target yang ditetapkan 20 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat 

terhadap putusan pengadilan meningkat.  

 Karena  jika dibandingkan dengan tahun 2017, bahwa pada tahun 2017    ada 10 

perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan  dari 10 perkara yang 

telah berkekuatan hukum tetap  tersebut ada satu perkara yang  mengajukan 

eksekusi;  

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan 

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah      

10/20X100% = 50 %, Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 50 % dari 

target yang ditetapkan 20 %. 

Tabel perbandingan antara tahun 2018 dan tahun 2017 dapat  dilihat poada tabel 

dibawah ini  

 

 

Tabel. 3.27 
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Analisis Kinerja Peningkatan kepatuhan 

Terhadap putusan Pengadilan tahun 2018 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

KINERJA 1 Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan. 

Persentase permohonan 

Eksekusi atas putusan 

perkara 

yangberkekuatan hokum 

tetap yang ditindaklanjuti 

 

20 % 

 

0  % 

 

0 % 

 

Tabel. 3.28 

Analisis Kinerja Peningkatan kepatuhan  

Terhadap putusan pengadilan tahun 2017 

 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

1 Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan. 

Persentase permohonan 

Eksekusi atas putusan 

perkara 

yangberkekuatan hokum 

tetap yang ditindaklanjuti 

 

20 % 

 

10 % 

 

50 % 

 

 

 

 

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target 

rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari: 
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1. DIPA(01) Badan Urusan Administrasi,meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,dan 

Belanja Modal. 

2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama,meliputi Belanja Penyelesaian Administrasi 

perkara, perkara Biaya Miskin ( prodeo ), Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan 

Sidang diluar gedung pengadilan  

 

Pada tahun 2018 jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya Sesuai tertera pada RKA KL 

tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 4.198.456.000 (Empat milyar seratus 

sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Sedangkan 

DIPA 04 sebesar Rp. 123.000.000,- ( Seratus dua puluh tiga juta  rupiah) . 

Dan Penyerapan DIPA 01 sebesar RP 4.158.706.165 (empat milyar seratus lima 

puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh lima rupiah) bila 

dipersentasekan sebesar 99.05 % .sedangkan DIPA 04  penyerapannya sebesar 

RP. 121.000.000,-  (Seratus dua puluh satu juta rupiah)  persentasenya sebesar  

97.98 %.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran dan pelaksaan 

Dipa baik 01 maupun 04 telah berjalan dengan baik.  

Berikut ini tabel yang berisi pagu anggaran, realisasi dan saldo baik Dipa 01 

maupun 04 pada tahun 2018. 

Tabel 3.29 

Pagu dan Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2018 

 

 

NO. KEGIATAN 
PAGU  ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp.) 

% 
 

SISA 

ANGGARAN 

(Rp.) 1 Belanja Pegawai 3.401.903.000,- 3.387.266.044,- 99.57% 14.636.956,- 

 

2 

 

Belanja Barang 

757.553.000,- 732.440.561,- 96.69% 25.112.439- 
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3 

 

Belanja Modal 

39.000.000,- 39.000.000,- 100% 0 

JUMLAH 4.198.456.000,- 4.158.706.605,- 99.05% 39.749.395- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.30 

Pagu dan Realisasi Anggaran Dipa 04 Tahun 2018 

 

 

NO. KEGIATAN 
PAGU  ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp.) 

SISA 
ANGGARAN 

 

% 

1 Pembebasan biaya 

perkara 

           Rp. 

3.500.000,- 

Rp. 3.500.000,- 0 100 

2 Sidang diluar gedung  

Pengadilan 

Rp.97.500.000,- Rp.97.500.000,- 0 100 
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3. POSBAKUM  

Rp. 22.500.000,- 

 

Rp. 20.000.000,- 

 

Rp. 2.500.000,- 

 

88.90 

JUMLAH Rp. 123.500.000,- Rp. 121.000.000,- Rp. 2.500.000,- 97.98 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan / realisasi 

anggaran di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB telah berjalan dengan baik. 

baik dari DIPA 01 maupun DIPA 04 penyerapannya sudah baik. 

 Jika dibandingkan tahun 2017 penyerapan anggaran adalah sebagai berikut  

Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi 

p ad a tah un  201 7 adalah sebagai berikut: 

 

Pada tahun 2017 jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya Sesua i tertera pada RKA 

KL tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 4.748.701.000 (Empat milyar tujuh ratus 

empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah). Sedangkan DIPA 04 sebesar Rp. 

60.000.000,- ( enam puluh juta  rupiah) . 

Dan Penyerapan DIPA 01 sebesar RP 4.112.413.786 (empat milyar seratus dua 

belas ribu empat ratus tiga belas  tujuh lapan enam rupiah) bila dipersentasekan 

sebesar  86% .sedangkan DIPA 04  penyerapannya sebesar RP. 60.000.000,-  

(enam puluh juta rupiah)  persentasenya sebesar  100 %.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran dan pelaksaan 

Dipa baik 01 maupun 04 telah berjalan dengan baik, terutama Dipa 04 yang 

penyerapannya mencapai 100 %.  

Berikut ini tabel yang berisi pagu anggaran, realisasi dan saldo baik Dipa 01 

maupun 04 pada tahun 2017. 

Tabel 3.31 

Pagu dan Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2017 



 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Pengadilan Agama Tanggamus 2018 xlii 

 

 

 

NO. KEGIATAN 
PAGU  ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp.) 

% 
 

SISA 

ANGGARAN 

(Rp.) 1 Belanja Pegawai  

3.835.130.000 

 

3.214.134.199 

 

84% 

 

620.995.801 
 

2 

 

Belanja Barang 

 

764.071.000 

 

749.123.837 

 

98% 

 

14.947.163  

3 

 

Belanja Modal 

 

149.500.000 

 

149.155.750 

 

99% 

 

344.250 
JUMLAH 4.748.701.000 4.112.413.786 86% 636287214 

 

 

 

Tabel 3.32 

Pagu dan Realisasi Anggaran Dipa 04 Tahun 2017 

 

 

NO. KEGIATAN 
PAGU  ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp.) 

SISA 
ANGGARAN 

 

% 

1 Pembebasan biaya 

perkara 

           Rp. 

3.500.000,- 

Rp. 3.500.000,- 0 100 

2 Sidang diluar gedung  

Pengadilan 

Rp. 56.500.000,- Rp. 56.500.000,- 0 100 

JUMLAH Rp. 60.000.000,- Rp. 60.000.000,- 0 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan / realisasi 

anggaran di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB telah berjalan dengan baik 

baik dari DIPA 01 maupun DIPA 04 penyerapannya sudah baik, terutama 

penyerapan DIPA 04 yang serapannya mencapai 100 %. 
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sedangkan untuk analisa realisasi anggaran tahun 2017 dan 2018 baik DIPA 01 dan 

DIPA 04 tertera pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

Tabel 3.33 

 Analisa Realisasi Anggaran DIPA 01  Tahun 2018 

 

Indikator Pagu Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Realisasi 
Anggaran 

% 

Target 
Realisasi 
Anggaran 

(%) 

Selisih 
Pencapaian 

(%) 

Belanja 
Pegawai 

3.401.903.000 3.387.266.044,- 99.57 100 0.43 

Belanja 
Barang 

757.553.000 732.440.562 96.69 100 3.31 

Belanja Modal 39.000.000 
 

39.000.000 100 100 0 

Jumlah 
 

4.198.456.000 4.158.706.605 99.05 
100 0.5 

 

 

 

Tabel 3.34 

.Analisa Realisasi Anggaran Tahun 2018 DIPA 04 

 

Indikator Pagu Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Realisasi 
Anggaran 

Target 
Realisasi 
Anggaran 

(%) 

Selisih 
Pencapaian 

(%) 

Pembebasan 
biaya perkara 

3.5000.000,- 3.5000.000,- 100 % 100 0 
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Sidang diluar 
gedung  
Pengadilan 

97.500.000.,- 97.500.000.,- 100 % 100 0 

Pos Bantuan 
Hukum 
 

22.500.000,- 20.000.000,- 88.90 % 100 11.1 

Jumlah 60.000.000,- 60.000.000,- 100 % 100 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.35 

 Analisa Realisasi Anggaran DIPA 01  Tahun 2017 

 

Indikator Pagu Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Realisasi 
Anggaran 

Target 
Realisasi 
Anggaran Selisih 

Pencapaian 

Belanja 
Pegawai 

 
3.835.130.000 

 
3.214.134.199 

 
84% 

 
100 % 

 
16 % 

Belanja 
Barang 

 
764.071.000 

 
749.123.837 

 
98% 

 
100 % 

 
2% 

Belanja Modal  
149.500.000 

 
149.155.750 

 
99% 

 
100 % 

 
1% 

Jumlah 
 

4.748.701.000 4.112.413.786 86% 
100 %  

14% 
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Tabel 3.36 

Analisa Realisasi Anggaran DIPA   04 Tahun 2017  

  

 

Indikator Pagu Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Persentas
e Realisasi 
Anggaran 

Target 
Realisasi 
Anggaran 

Selisih 
Pencapaian 

Pembebasan 
biaya perkara 

3.5000.000,- 3.5000.000,- 100 % 100 0 

Sidang diluar 
gedung  

Pengadilan 

56.500.000.,- 56.500.000.,- 100 % 100 0 

Jumlah 60.000.000,- 60.000.000,- 100 % 100 
 

0 

 

 

 

Tabel 3.37 

Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2017 DIPA 01 

 

Indikator 
Presentase Realisasi 
Anggaran Tahun 2018 

Presentase Realisasi 
Anggaran Tahun 2017 

Selisih Realisasi  
Perbandingan Anggaran 

Belanja Pegawai 99.57% 84% 15.57 
Belanja Barang 96.69% 98% -1.31 
Belanja Modal 100 99% 1 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.38 

Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2017 DIPA 04 
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75

80

85

90

95

100

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Prodeo dan sidang diluar gedung

84

98
99 10099.57

96.69

100 100

Tahun 2017

Tahun 2018

 

Indikator 

Presentase 
Realisasi 

Anggaran Tahun 
2018 

Presentase Realisasi 
Anggaran Tahun 2017 

 

Selisih Realisasi  
Perbandingan 

Anggaran 

Pos Bakum 88.90 % - - 

Pembebasan biaya perkara 100 % 100 % 0 

Sidang diluar gedung  

Pengadilan 

100% 100 % 0 

 

Grafik 3.2 

Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2018 dan 2017 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2017 
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Perkembangan sistem pengelolaan keuangan yang ditebitkan oleh Departemen 

Keuangan merupakan acuan bagi setiap pengelolaan keuangan untuk mensosialisasikan 

adanya perubahan yang mendasar sangat diperlukan bagi setiap pengelola keuangan, 

sehingga perlu adanya buku pedoman bagi pengelola anggaran agar diketahui dan 

dipahami perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.Kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam 

bentuk penataan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan rapi, 

sehingga dokumen keuangan yang telah dibebani anggaran memenuhi syarat ketelitian 

dan kerapihan.Dengan demikian pertanggungjawaban dapat bergulir dengan cepat dan 

tepat sasaran, selanjutnya tercipta suatu dokumen yang valid, akuran dan transparan 

sebagai bahan pengabilkan kebijaksanaan pempinan pada pelaksanaan anggaran. 

Kegiatan pemantapan bendahara sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan tenaga 

bendahara untuk dipertimbagkan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan.Agar 

bendahara mempunyai keterampilan dan keahlian dalam mengelola administrasi 

keuangan dan dapat memahami serta melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib, 

maka dilaksanakan diklat perbendaharaan.Dengan demikian pelaksanaan tugas untuk 

mengurusi keuangan instansi fapat dengan demikian pelaksanaan tugas untuk mengurusi 

keuangan instansi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.Pembinaan ini sangat diperlukan agar bendahara dapat 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mengakibatkan kerugian 

negara.Sedangkan tujuannya adalah agar bendahara yang melakukan kekeliruan dalam 

pengelolaan keuangan dapat segera dibina untuk bekerja secara profesional dalam 

mengelola dan melaksanakan kegiatan perbendaharaan. 

Perwujudan terselenggaranya verifikasi dan akuntansi dari setiap kegiatan 

keuangan bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan. Dengan 

demikian pelaksanaan pertanggungjawaban sampai ke tingkat penyusunan laporan dan 

realisasi anggaran akan menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Tujuan 

penyediaan pedoman verifikasi dan akuntansi adalah untuk menetapkan acuan agar ada 

keseragaman persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan akuntansi dilingkukangan 

Pengadilan Agama Tanggamus, yang dapat digunakan oleh Stakeholders (pengguna 
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anggaran) dalam menyusun pertanggung-jawaban menjadi lebih baik, laporan dan dapat 

diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan data yang 

lengkap dan valid. Pengelolaan yang dilaksanakan dalam sistem keuangan instansi 

pemerintah sebagaimana yang dilakanakan di Pengadilan Agama Tanggamus adalah 

dengan birokrasi yang terbuka dan transparan melalui sistem pertanggungjawaban 

pengguna anggaran melalui program-program aplikasi tersebut telah dapat dilaksanakan 

oleh Departemen Keuangan.Pengoprasian program-program aplikasi tersebut telah dapat 

dilaksanakan meskipun masih butuh pelatihan-pelatihan guna menghasilkan tenaga-

tenaga yang terampil sehingga pelayanan terhadap kebutuhan keuangan instansi dapat 

terpenuhi dengan baik sekaligus mendukung kelancaran sistem pelaporan dan 

pertanggungjawaban realisasi angagran. 

Dengan pengukuran kinerja tersebut, Pengadilan Agama Tanggamus melakukan 

evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari 

perencanaan.Untuk memecahkan permasalahan yang ada tersebut dapat dibuat strategi 

baru. Jika dengan strategi baru maswalah yang akan timbul tersebut belum dapat 

terpecahkan maka akan ditinjaunulang kembali standar atau rencana capaian kinerja guna 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya. 
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KESIMPULAN 

 

Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKjIP) PengadilanAgama Tanggamus tahun 

2018 ini mengupayakan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama satu tahun 

Anggaran dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Tanggamus 2018 – 

BAB IV 

PENUTUP 
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2019. Dan merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas melaporkan suatu 

capaian kinerja selama tahun 2018 yaitu satu tahun anggaran berjalan. 

Sebaga iujung tombak Mahkamah Agung RI dalam tehnis yustisial yang terkait 

dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di 

Pengadilan Agama Tanggamus, adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga 

disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas 

pelayanan.Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat 

tidak bisa  dipisahkan maupun diabaikan,sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari 

keadilan terhadap pelayanan dibidang hokum yang professional,efektif,murah serta 

mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari  lembaga/instansi lainnya. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 

2018 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan 

sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.Laporan Kinerja 

ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama Tanggamus. 

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan 

Agama Tanggamus Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik,namun demikian hasil 

yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SARAN-SARAN 
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Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama 

Tanggamus untuk masa yang akan datang: 

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menetapkan Sistem Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah  (SAKIP) sebagai instrumen kontrol yang objektif dan 

transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber 

daya manusia untuk peningkatan penelesaian perkara 

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Tanggamus untuk 

menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan . 

3. Perlu Meningkatkan DDTK dilingkungan Pengadilan Agama  Tanggamus untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Pengadilan Agama Tanggamus 2018 lii 

 

 

 

 

 

 

 


