
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 A.Latar Belakang 

 
Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 

menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan“Kekuasaan 
Kehakiman adalahkekuasaannegara yangmerdekauntuk menyelenggarakan peradilanguna 

menegakkan hokum dan keadilan”.1Di dalamUndang-undangNo.48Tahun2009juga 
dikemukakan“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945,demiterselenggaranya 
Negara Hukum RepublikIndonesia”. 

 

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. 

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan 

dan perubahan mendasar terhadap sistempemerintahan,Terutama aspek aspek penataan 

kelembagaan (organisasi),Penatan ketatalaksanaan (business proces), penataan sumber daya 

manuasia/aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitaskinerja dan peningkatan 

kualitas pelayanan, Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung, Pengadailan Agama Tanggamus 

niscaya wajib dan turut serta mengawal Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan 

Maghkamah Agung sejak tahun 2007, stressing Reformasi Birokrasi diarahkan dalam rangka 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,pelaksanaan tugas pokok instansi (tupoksi) untuk 

memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. 

Dan terkait dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung 

tersebut, Pengadilan Agama Tanggamus telah melaksanakan komitmen tersebut dengan tetap 

berpegang pada koridor yang sudah digariskan Mahkamah Agung melalui program quick wins 

yang sesuai dengan karakteristik lembaga dan terutama  pada aspek-aspek yang bersentuhan 



dengan kebutuhan publik dengan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Program 

quick wins MA adalah : 

1. Transparansi putusan 

2. Pengembangan Teknologi Informasi 

3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBM) 

4. Kode etik hakim 

5. Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem 

remunerasia(dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja) 

 

Kemudian sehubungan dengan adanya auidit kinerja, maka Mahkamah Agung 

melakukan pembaruan yang difokuskan pada 8 (delapan) area yakni; Pola Pikir dan Budaya 

Kerja (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan 

Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan kualitas 

pelayanan publik 

 

Keterpihakan Pengadilan Agama Tanggamus serta dukungan terhadap pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu 

amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi, baik dalam pelaksanaan program 

kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama Tanggamus maupun dalam pengelolaan 

anggarannya, oleh karenanya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dituntut 

pengelolaan yang efisien, efektif dan akuntabel serta trasparan sehingga output dan outcome-

nya bisa dirasakan oleh stakeholder Mahkamah Agung. 

 

Dalam rangka pelaksanaan reformasi tersebut, Pengadilan Agama Tanggamus 

berupaya terus untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, Dengan bersandar pada 

Peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dilingkungan Mahkamah Agung 

yang dilakukan dengan mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi dimana telah 

ditetapkan IKU, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama 

Tanggamus yang menggambarkan hasil capaian keberhasilan terhadap program dan kegiatan 

yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai dan juga melakukan pembenahan 

terstruktur terhadap 8 area perubahan yang telah dicanangkan dalam Reformasi Birokrasi 

Mahkamah Agung RI 

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 



4. Perubahan Penataan tatalaksana 

5. Perubahan Penataan Sistem Manajemen Aparatur 

6. Perubahan Penguatan Pengawasan 

7. Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

8. Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

 
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 Aplikasi 

SIADPA Plus  dan pada akhir tahun 2017 Pengadilan Agama tanggamus kelas IB telah 

mengakses terobosan baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah melaunching  

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.20. 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 

SIADPA Plus dan SIPP Pengadilan agama Tanggamus juga memanfaatkan SILARA (Sistim 

Pelayanan Perkara)  Yaitu Inovasi pelayanan Publik  dari TIM IT PTA Bandarlampung  untuk 

mempermudah masyarakat lampung yang berperakara di Pengadilan Agama untuk 

memperoleh akses Informasi perkembangan perkara yang diajukan melalui handphone 

/Gadget yang berbasis android.    

 

Untuk  memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, 

pada tahun 2017 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.  

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 

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 Pengadilan Agama Tanggamus berpedoman pada  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 di Pengadilan Agama Tanggamus  

kemudian berpedoman pada  visi dan misi Mahkamah Agung RI yang kemudian dituangkan 

dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tanggamus dan menandai dimulainya gerakan 

perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga 

peradilan. Selain dari hal diatas untuk meningatkan pengawasan  pimpinan Pengadilan Agama 

Tanggamus mempedomani dan melaksanakan Keputusan Ketua Mahkakamah 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 Pengadilan Agama 

Tanggamus  secara berjenjang hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas 

pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran prilaku 

Hakim,Aparatur dilingkungan Pengadilan Agama Tanggamus.Selain itu pimpinan juga telah  

melakukan pengawasan dan pembinaan baik didalam maupun diluar kedinasan secara 

berkala dan berkesinambungan. 

Upaya Peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Agama Tanggamus  tiada henti  

dilakukan. Pengadilan Agama Tanggamus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

Pelayanan Publik  guna mewujudkan visi Pengadilan Agama  yaitu Menjadikan Pengadilan 

Agama Tanggamus menjadi peradilan yang Agung. Program-program terbaru yang inovatif 

selalu berusaha dihadirkan demi kepuasan para pihak pencari keadilan. Salah satunya adalah 

iso  dan SAPM dan Pengadilan agama tanggamus telah mendapatkan ISO Versi tahun 2016 



dan  Pengadilan Agama Tanggamus telah melaksanakan pola pelayanan yang berbasis 

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan dan telah mendapat penilaian dari tim Assesor 

Ekternal Dijen Badilag dengan nilai  A Exelant. 

 
 

B.Dasar Hukum Reformasi Birokrasi  Pengadilan Agama Tanggamus 
 
 

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk 

mempercepat pelaksanaanReformasi Birokrasi periode 2015-2019,antara lain sebagai berikut: 

 

1.  PeraturanPresiden Nomor 81Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi; 

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

:PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi; 

3.  Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegaradanRBRI Nomor11 

Tahun2015 tentangRoad MapReformasiBirokrasi2015–2019 

4.    Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:033/KMA/SK/III/2011 

tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan. (Tim pembaruan 

peradilan bertanggung jawab untuk melaksanakan danmenyelesaikan 

program RB sesuai dengan areanya. 

5.      Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor  43/KMA/SK/III/2013 

                     tentang Penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan       

                     Reformasi Birokrasi; 

6. Surat KeputusanKepala BadanPengawasan MahkamahAgungRI 

Nomor:05/BP/SK/II/2013 tentangPembentukan TimPenilaianPelaksanaan 

ReformasiBirokrasi. 

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus W8-A6/47.A/HM.01.1/I/2018 

Tentang pembentukan Tim Rteformasi Birokrasi Pengadilan agama tanggamus 

Kelas IB 

 
C.  Perubahan Secara Terencana 

 
DalamRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional(RPJM)2015 –2019telah 

disusun strategipembangunan melalui  tiga dimensi pembangunan yaitu dimensi 

pembangunanmanusia, dimensipembangunan sektorunggulan,serta dimensi pemerataan 

dankewilayahan.Ketiga dimensi tersebuttentunyajugadilaksanakanolehPengadilan Agama 



Tanggamus berdasarkan Undang-UndangNomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; Nomor 49 ;Undang-Undang Nomor50Tahun2009tentang PeradilanAgama;  

 Untukmenjaminterlaksananyaketigadimensitersebuttentunyajugadidukungdengankepa

stiandanpenegakanhukum,keamanan, danketertiban, politikdan demokrasiserta tata 

kelolareformasibirokrasiyangseharusnya berjalandengan baik.Olehkarenaitupelaksanaan 

reformasi birokrasidiPengadilan Agama Tanggamus 

memilikiperanyangpentinguntukmendukung pelaksanaan pembangunanyang 

dilakukanolehMahkamahAgung dalamrangkaPenyelesaian perkaradanpelayanan   

masyarakat.Strategipembangunan nasionaltahun 2015–2019 dapatdigambarkan 

denganpenguatanyangdilakukanmelaluilangkah–langkah umumsebagaiberikut : 

1. Memeliharadan/meningkatkan /memperkuat 

2. Melanjutkan upayaperubahan 

3. Mengidentifikasimasalahlaindan mencarisolusi pemecahannya 

4. Memastikaninternalisasi pelaksanaanreformasi birokrasi 

 

Keempatlangkahtersebutmerupakanlangkahstrategisyangakan dipedamani 

Pengadilan agama tanggamus untuk dilaksanakan, sehingga padatujuanakhirlima tahunke 

depandiharapkanPengadilan Agama Tanggamus sudahberanjak pada 

tahapanpenguatanreformasi birokrasidenganberbasiskinerjayangakanmencapaivisi 

ReformasiBirokrasisecaranasionalpadatahun2025“Terwujudnya PemerintahanKelas 

Dunia”,yaitu pemerintahanyang profesionaldanberintegritas tinggiyangmampu memberikan 

pelayananprimakepadamasyarakatdanmanajemen pemerintahanyang demokratis. 

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dengan berbasis kinerja yang menjadi 

Pedoman bagi Pengadilan Agama Tanggamus dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

ditandai dengan bebera pahal,antaralain: 

1.Pelaksanaantugas, pokok,wewenangdan fungsiberorientasi pada prinsipefektif,efisien, dan 

ekonomisdengan tetap menjaminKepastianHukum bagimasyarakat pencari keadilan 

2.Kinerjadifokuskan padaupayauntuk mewujudkanoutcome(hasil). 

3.Seluruh unitkerja menerapkan manajemen kinerja yang  didukung dengan  penerapan 

sistemberbasiselektronik untuk memudahkan pengelolaandata kinerja; 

4.Setiapindividu pegawai memilikikontribusi yang jelas terhadapkinerjaunitkerjaterkecil, 

satuan unitkerjadiatasnya, hingga padaorganisasisecarakeseluruhan.Setiapunitkerja, 

sesuai dengan tugas  dan fungsinya, secara  terukur juga memiliki kontribusi  terhadap 

kinerjaMahkamahAgungsecarakeseluruhan. 

 



Adapun tujuanreformasi birokrasi adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

Birokrasi yang efektif dan efisien Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut,dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Pengadilan Agama 

tanggamus adalah: 

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

2. Birokrasi yang efektif dan efisien 

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas 

Melalui manajemen perubahan,implementasi hal-haltersebut di Pengadilan agama 

Tanggamus akan mengubahmind setdanculturalset aparatur Pengadilan Agama 

Tanggamus kearahbudayayanglebih profesional, produktif, danakuntabel 

untukmemenuhike3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi 

Birokrasi berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil 

birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025. 

 

D. Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi  

Di Pengadilan Agama  Tanggamus 

 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Tanggamus terus mengiringi 

upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja Pengadilan Agama Tanggamus  yang 

dilaksanakan dengan penuh semangat   dan   melibatkan   semua   aspek   yang   

mendukung.   Faktor   kunci   keberhasilan Reformasi Birokrasi di  Pengadilan Agama 

Tanggamus antara lain: 

1.  Komitmen semua level managemen mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi.  

dalam seluruh   tahap   Reformasi   Birokrasi,   komitmen   pimpinan   selalu 

didapatkan, ditandai dengan penandatangan  Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Tanggamus tentang pembentukan tim Reformasi Birokrasi 

dilingkungan Pengadilan Agama Tanggamus menandai kesiapan pimpinan 

Pengadilan Agama Tanggamus  untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, 

2. Internalisasi  Reformasi  Birokrasi  melalui  integrasi  kegiatan   hakikatnya seluruh 

pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Agama Tanggamus 

merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara 

terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat. 

3. Mengerahkan  seluruh  sumber  daya  untuk  mendukung  Reformasi  

Birokrasi.Keterlibatan seluruh komponen unit kerja, merupakan salah satu 

bentuk komitmen pimpinan Pengadilan Agama Tanggamus  untuk 



mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama 

Tanggamus, Upaya pengerahan seluruh sumber daya juga akan dijalankan 

seiring dengan peningkatanefisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas 

pemanfaatan sarana dan prasarana. 

4.  Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  secara  konsisten.  Reformasi  Birokrasi  di  

lingkungan Pengadilan Agama Tangggamus  diupayakan menjadi kebutuhan  

tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi 

sudah merupakan kebutuhan organisasi. 

5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya 

ReformasiBirokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang 

lebih baik. 

6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan 

berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan baik 

dari sisi dokumen (akan menjadi living document) maupun pada tahap 

implementasi serta monitoring dan evaluasinya 

 

 





 

 



 


