
 

BAB  III 
 
        PENCAPAIAN DAN ISU STRATEGIS 

 
 
 

Secara umum,relasi antara visi,misi, dalam pencapaian kinerja yang lebih baik pada 

Penhgadilan agama Tanggamus telah diupayakan semaksimal 

mungkin.Padaprinsipnya,strategi yang digunakan adalah usaha untuk mengelola institusi 

peradilan dengan lebih baik, dengan harapan akan tumbuh kepercayaan masyarakat dan 

terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan.Visi,misi, dan nilai-nilai utama tersebut juga akan 

diuraikan dengan lebih rinci didalam Bab III ini. 

 

A.     Visi Pengadilan Agama Tanggamus 
 

Visi Pengadilan Agama Tanggamus adalah merujuk visi yang telah dirumuskan 

Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah: 

 

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA 

YANG AGUNG” 

 

Maka Visi Pengadilan agama Tanggamus adalah 

     “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 

YANG AGUNG” 

 

Dalam Road Map ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan Pengadilan 

Agama Tanggamus yang agung, secaraidealdapat diwujudkan sebagaisebuahPengadilan 

Agama yang Agung dengan prinsip 

1.  Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,efektif,dan berkeadilan. 

2.  Didukung pengelolaananggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan 

secara proporsional dalam APBN. 

3.  Memilik istruktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi  yang jelasdan 

terukur. 

4. Menyelenggarakan manajemendan administrasi proses perkara yang sederhana, 

cepat,tepat waktu,biayaringandan proporsional. 

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang 

aman,nyaman,dan kondusifbagi penyelenggaraan peradilan. 



6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 

obyektif,sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 

7. Didukung pengawasansecara efektif  terhadap  perilaku,administrasi,danjalannya 

peradilan. 

8. Berorientasipadapelayanan publik yangprima. 

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

transparansi. 

10. Modern dengan berbasisTeknologiInformasi(TI)terpadu. 

 

B.     MisiPengadilan Agama Tanggamus 

 
Misi Pengadilan Agama Tanggamus dirumuskan dalam upaya mencapai 

visinya,mewujudkan Pengadilan agama tanggamus yang agung. Seperti  diuraikan 

sebelumnya,  fokus  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tanggamus 

adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif,   yaitu  memutus   suatu  

sengketa/menyelesaikan  suatu  masalah   hukum   guna menegakkan hokum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,dengan didasari keagungan,keluhuran,dan kemuliaan 

institusi. 

Misi Pengadilan Agama  Tanggamus  seperti yang tertuang dalam Renstra adalah: 

1.  Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tanggamus 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Tanggamus 

3.  Melaksanakan pengawasan yang terencana, efektif dan efisien 

4.  Menyelenggarakan Peradilan yang transparan dan akuntabel 

5. Memberikan pelayanan secara profesional dan proporsional 

 

Penjelasankelima  Misi Pengadilan Agama Tanggamus digagas,dalam rangka 

memastikan “Terwujudnya P e n g a d i l a n  A g a m a  T a n g g a m u s  Yang Agung” 

 

1.        Menjaga KemandirianPengadilan Agama Tanggamus 
 

 

Syarat utama terselenggaranya  suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya 

kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan 

peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirianinstitusional), serta kemandirian hakim 

dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).Kemandirian menjadi 

katakunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok danfungsi  badan peradilan secara 

efektif. 



 

Halpenting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran 

berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari 

APBN.Kebutuhan adanya kepastian iniuntuk memberikan jaminan penyelenggaraan 

pengadilan di Pengadilan Agama Tanggamus 

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilanjuga mengandung 

aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirianindividual/fungsional) yang terkaiterat 

dengan  tujuan  penyelenggaraan  pengadilan.Tujuan  peyelenggaraan  pengadilan  yang 

dimaksudadalahuntuk menjamin adanya pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian 

hokum yang adil bagi setiap manusia.Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan 

kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hokum yang 

berkembang. 

 

2.MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA  Daya APARATUR 
 
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS  
 
 
Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif 

dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan 

berwawasan, serta memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan 

kebutuhan diberbagai bidang.Dalam sebuah organisasi, peranan manajemen sumber daya 

manusia sangatlah penting bagi tercapainya tujuan organisasi.  Sumber daya manusia 

mencakup keseluruhan manusia yang ada di dalam organisasi , yaitu mereka yang secara 

keseluruhan terlibat dalam operasionalisasi satuan kerja pemerintah, mulai dari level yang 

paling bawah hingga ke posisi yang paling atas dalam hal ini pimpinan. 

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu investasi bagi 

satuan kerja pemerintah sehingga Sumber Daya Manusia dapat bermanfaat bagi 

peningkatan kinerja Organisasi pemerintahan.Dengan demikian pengelolaan dan 

pengembangan sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan dalam suatu satuan 

kerja /organisasi pemerintah, terutama dalam era globalisasi sehingga  memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas di suatu unit organisasi pemerintahan dapat meningkatkan kinerja 

satuan kerja tersebut. 

Kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan 

gerak perubahan badan peradilan.Dengan Sumber daya aparatur peradilan yang 

berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi peradilan. 



Sumber Daya Aaparatur Peradilan terutama pimpinan Peradilan harus 

menguasaiaspek teknisyudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan 

non-teknis(kepemimpinandanmanajerial). Terkait aspek yudisial,seorang pimpinan 

pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang 

dipimpinnya. Untuk area non-teknis,secara operasional,Pimpinan badan peradilan dibantu 

oleh  pelaksana urusan administrasi.  Dengan katalain Pimpinan badan  peradilan  harus 

memiliki kompetensi yudisial dannon-yudisial. 

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitik beratkan pada peningkatan 

kualitas kepemimpinan badanperadilan dengan membangun dan mengembangkan 

kompetensi teknis yudisial dan non-teknisyudisial (kepemimpinan danmanajerial). 

 

3. MELAKSANAKAN PENGAWASAN YANG TERENCANA,EFEKTIF 

DAN EFISIEN 

A. Dasar Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan 

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas-

tugas pengawasan pada Pengadilan Agama Tanggamus, berpedoman pada : 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/ 

VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006   Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/145/KM/ 

SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. 

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Nomor :  W8-

A6/19/Kp.04.6/I/2019 tertanggal 02 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim 

Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2019. 

 

B. Maksud , Tujuan Dan Fungsi Pengawasan 

1. Maksud Pengawasan  

Pengawasan Internal yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu 

Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, dilaksanakan dengan 

maksud : 

1. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, 

pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan, 



pada Pengadilan Agama Tanggamus telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Untuk memperoleh mengetahui kebijaksanaan, perencanaan dan 

pelaksanaan tugas-tugas peradilan. 

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, administrasi dan ketidak 

efisienan penyelenggaan peradilan. 

4. Untuk menilai kinerja Pegawai Pengadilan Agama Tanggamus.  

 

2. Tujuan Pengawasan 

Pengawasan yang merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus menerus baik yang dilakukan oleh atasan langsung 

terhadap bawahannya maupun aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas pengawasan tersebut, bertujuan : 

1. Untuk menopang kerangka manajemen peradilan yang baik pada 

Pengadilan Agama Tanggamus.  

2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan 

ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

peradilan. 

3. Untuk memberikan masukan berupa data, fakta, pertimbangan dan 

rekomendasi kepada pimpinan Pengadilan Agama Tanggamus sebagai 

bahan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan 

menyangkut pelaksanaan tugas-tugas peradilan.  

3. Fungsi Pengawasan 

Pengawasan yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Tanggamus, berfungsi 

untuk : 

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan 

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. 

3. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari 

keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang 

cepat dan biaya perkara yang murah. 

 

C. Pelaksanaan Pengawasan 



Pengawasan pada Pengadilan Agama Tanggamus dilaksanakan dengan 

melakukan pemeriksaan secara rutin/regular terhadapa seluruh aspek 

penyelenggaraan peradilan yang meliputi : 

 

1. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup bidang 

administrasi persidangan dan administrasi perkara. 

2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup bidang 

administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, dan administrasi umum. 

Pelaksanaan atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan 

dan pelayanan publik serta perilaku pejabat dan pegawai Pengadilan Agama 

Tanggamus.   

 

D. Nama Hakim Pengawas Bidang 

Untuk merealisasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan tersebut, Ketua 

Pengadilan Agama Tanggamus telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Magelang Nomor : W6-A6/Kp.04.6/I/2018 tertanggal 02  Januari 2018, tentang 

Penunjukan Hakim  Pembinaan dan Pengawas Bidang Tahun 2018, dengan menunjuk 

Hakim Bidang, sebagai berikut : ( terlampir) 

 

E. Hasil Pengawasan 

Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Tanggamus, telah melakukan pemeriksaan secara regular tentang 

tugas pokok Pengadilan dilingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sesuai 

bidang tugas masing-masing setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu periode : 

 

Bulan Januari s/d Maret 2019 

Bulan April s/d Juni 2019 

Bulan Juli s/d September 2019 

Bulan Oktober s/d Desember 2019 

 

Hakim Pengawas Bidang sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu 

menentukan Obyek Pengawasan sesuai bidang masing-masing, lalu hasil temuan 

dirangkum dalam sebuah laporan yang dilengkapi dengan Kesimpulan dan Saran, 

yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus ; Hasil temuan 

tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan 



mengadakan Rapat Dinas atau pertemuan rutin guna membahas temuan-temuan, 

dan mencari solusi terbaik dengan membuat perbaikan-perbaikan ataupun 

pembetulan; ( Terlampir). 

 

4. MENYELENGGARAKAN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

Abad kedua puluh satu dalam milenium ketiga saat ini, identik dengan abad 

keterbukaan (the century of transparency). Indikatornya adalah begitu merebaknya 

penggunaan dunia maya (baca : situs internet) untuk mengakses berbagai informasi yang 

diinginkan. Tak dapat disangkal, kemajuan teknologi di bidang informasi  memang 

meniscayakan keterbukaan.  

Kebijakanprogresif  Mahkamah Agung yang menunjukkan concern yang tinggi dari 

institusi ini terhadap keterbukaan  adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

144/KMA/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang efektif sejak 

tanggal 28 Agustus 2007. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tidak ada lagi alasan 

untuk menghambat arus informasi kepada publik, dan tentu saja tidak boleh ada lagi 

keluhan mengenai keterbukaan. Walaupun, perlu dipahami bahwa ada batas-batas 

keterbukaan, baik yang menyangkut tatanan administrasi, ketertiban umum, maupun 

kepentingan pihak yang berperkara. 

Dan Pengadilan Agama Tanggamus sebagai kawal Depan Mahkamah Agung 

mendukung kebijakan Mahkamah Agung tersebut  dan pengenjawantahan hal tersebut 

tertuang dalam misi Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyelenggarakanperadilan 

Agama yang Transparan dan akuntabel.  

Langkah-langkah yang telah  diambil untuk mewujudkan hal tersebut adalah : 

1. Untuk mewujudkan keterbukaan,  Pengadilan Agama Tanggamus telah menyediakan 

informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik berupa Website 

Pengadilan Agama Tanggamus yang  meliputi :  gambaran umum pengadilan berupa 

fungsi, tugas, yurisdiksi, dan struktur organisasi; gambaran umum proses beracara di 

pengadilan; hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan; biaya yang 

berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan 

sesuai dengan kewenangan, tugas, dan kewajiban pengadilan; putusan dan 

penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; agenda sidang 

(Pengadilan Agama);  

2. Keterbukaan dalam bidang Anggaran dimana berapa dana DIPA  seluruh laporan 

penggunaan dana DIPA laporannya dapat diakses melalui WEB pengadilan Agama 

Tanggamus. 



3. Telah dibuat dan dilaksanakan secara konsisten tentang Standard Operating 

Procedure (SOP) tentang meja informasi dan Pengaduan. 

Sedangkan penyelengggaraan Peradilan yang akuntabel adalah seluruh 

penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Agama Tanggamus dapat di 

pertanggungjawabkan. 

 

5.PEMBERIAN PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL 

Sejatinya setiap Pengadilan mempunyai  tujuan untuk mewujudkan peradilan yang 

baik (court excellence). Peradilan yang baik dapat terwujud apabila memiliki   nilai 

dasar (core values)  dan seven areas yang telah ditetapkan kerangka kerja internasional. 

Pengadilan Agama  Tanggamus dalam misinya akan memberikan pelayanan yang 

profesional dan proporsional dengan meletakkan dan melaksanakan dan mengacu  nilai nilai 

dasar yang telah ditetapkan kerangka kerja tersebut . dan Nilai-nilai dasar tersebut adalah :  

1. perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law),  

2. kejujuran (fairness),  

3. tidak memihak (impartiality), 

4.  kebebasan dalam membuat putusan(independence of decision making),  

5. kemampuan (competence),  

6. berintegritas (integrity),  

7. terbuka (transparancy),  

8. mudahdikunjungi (accessibility),  

9. tepat waktu (timeliness), dan  

10. kepastian (certainty). 

Sedangkan tujuh area (seven areas) dimaksud adalah :  

1. kepemimpinan dan manajemen pengadilan (court management and leadership),  

2. kebijakan pengadilan (court policies), 

3.  sumber daya pengadilan : personil, materil, dan keuangan (human, material, and 

financial resources),  

4. proses persidangan (court proceeding),  

5. kepuasan pencari keadilan ( client needs and satisfaction),  

6. biaya terjangkau dan akses ke pengadilan  (affordable and accessible court 

service), dan  

7. kepercayaan masyarakat (public trust and confidence). 

 



C.    NILAI-NILAI UTAMA PENGADILAN AGMA TANGGAMUS 

 

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Pengadilan 

Agama Tanggamus. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga 

Pengadilan Agama Tanggamus dalam upaya mencapai  visinya.  Pelaksanaan  dari  nilai-nilai  

ini  pada  akhirnya  akan  membentuk  budaya Aparatur Pengadilan Agama Tanggamus 

dalam menjalankan tugas sehari hari. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah: 

 

1.   Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) 

a.   Kemandirian Institusional: 

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak 

lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman). 

b.  Kemandirian Fungsional: 

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

(Pasal 3 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya seorang 

Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang 

diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung 

ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. 

 

2.   Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2)  UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) UU No.48/2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman)13 Bab VI dan Bab X UU No. 48/2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman.  

Perilaku  hakim  harus  dapat  menjadi  teladan  bagi  masyarakatnya.  Perilaku hakim 

yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan   

masyarakat   akan   kredibilitas   putusan   yang   kemudian   dibuatnya. Integritas dan 

kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas personil peradilan lainnya. 

 

3.  Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) 

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman 

dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan  

memperlakukan  pihak-pihak yang  berperkara  secara profesional, membuat  putusan  

yang  didasari  dengan  dasar  alasan  yang  memadai,  serta  usaha untuk selalu 

mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan 

personil peradilan lainnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab dan profesional. 



 

4.   Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal   5 UU No. 48/2009 tentang 

KekuasaanKehakiman) 

Pengadilan Agama Tanggamus   harus   tanggap   atas   kebutuhan   pencari   keadilan,   

serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biayaringan. Selain itu, hakim juga harus 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilaihukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. 

 

5.   Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 UU No. 48/2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman) 

Salah satu upaya Pengadilan Agama Tanggamus untuk menjamin adanya perlakuan 

sama di hadapan  hukum,  perlindungan  hukum,  serta  kepastian  hukum  yang  adil,  

adalah dengan   memberikan   akses   kepada   masyarakat   untuk   memperoleh   

informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan 

mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia. 

6.   Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) 

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang 

jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan 

pendapat/kepentingan  para pihak terkait.  Untuk  itu personil peradilan  harus tidak 

berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. 

7.   Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat(1) 

dan Pasal 52 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) 

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang 

sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

 

D.  ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 

1. Selayang  Pangadilan Agama Tanggamus 

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 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.    

Sebagai 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 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 telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh 

Keputusan Ketua Mahka mah 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 Mutu Pengadilan yang telah 

dicanangkan Dirjen Badan Peradilan Agama 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. 

 

2.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). 

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. 

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 : 

a. Panitera Muda Permohonan. 

b. Panitera Muda Gugatan. 

c. Panitera Muda  

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  

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan 

c.     Subbagian Umum dan Keuangan. 

(struktur Organisasi terlampir) 

E.   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 

 Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi, Adapun Tujuan 

yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tanggamus adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan Tekhnologi Informasi. 

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

5. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tanggamus dapat memenuhi butir 

1 dan 4 di atas. 

Dengan indikator tujuan sebagai berikut 

no. 

Tujuan Indikator Kinerja Target 

1 

Terwujudnya kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

Persentase para pihak yang percaya terhadap 

sistem peradilan 

 

 

80% 

2 

Terwujudnya penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui 

pemanfaatan Teknologi Informasi 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu 

 

80% 

 

3 

Terwujudnya pelayanan akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

Persentase perkara yang diselesaikan melalui 

pembebasan biaya/prodeo 

 

100% 

Persentase perkara yang diselesaikan melalui 

sidang keliling/zitting plaats  

 

100% 

Persentase perkara yang terlayani melalui 

posbakum 

100% 

Persentase identitas hukum yang terpenuhi 100% 

4 

Terwujudnya pelayanan prima bagi 

masyarakat pencari keadilan 

Persentase kepuasan para pencari keadilan 

terhadap layanan peradilan 

70% 

 

 



 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. Terwujudnya proses peradilan yang pasti trasparan dan akuntabel 

2.    Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

3.  Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

4.    Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

no. 

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target 

 

1. 

 

Terwujudnya Proses Peradilan Yang 

Pasti, Transparan Dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yg diselesiakan 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 

- PK 

 

 

95% 

e. Index responden pencari keadilan yg 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 melalui 

mediasi 

20% 

c. Prosentase berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi, daan PK 

yang diajukan secara lengkap dan tepat 

waktu 

 

100% 

d. Persentase berkas perkara yang 

menarik perhatian masyarakat (ekonomi 

syariah) yang dapat diakses secara 

online dalam waktu satu hari sejak 

diputus 

 

10% 

. 

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi 

Masyarakat Miskin Dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yangdiselesaikan di 

luar gedungPengadilan. 

100% 

c. Persentase perkara permohonan 

(Voluntair) Indetitas Hukum 

100% 

d. Persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yg mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

 

90% 

. 

Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan . 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti(dieksekusi) 

 

20% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


