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BAB I  

 PENDAHULUAN 
 

 
 
1.1. KONDISI UMUM   
 
 Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran 

Pengadilan Agama Tanggamus dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang 

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Tanggamus, 

merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Tanggamus 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanggamus. 

 Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan 

bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang  dan kendala yang ada pada 

lingkungan Pengadilan Agama Tanggamus. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam 

program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak 

didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang 

kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan 

lingkungan Pengadilan Agama Tanggamus, baik lingkungan internal maupun external 

sebagai variable strategis. 
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 Pengadilan Agama Tanggamus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut 

adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN   

A. Kekuatan (Strength) 

1. Terjaminnya kesejahteraan finansial aparatur. 

2. Suasana religius aparatur. 

3. Mayoritas aparatur sarjana. 

4. Pernah mendapatkan ISO 2015 dan sertifikat Akreditasi. 

5. Adanya sistem teknologi informasi yang maju. 

6. Baiknya hubungan dengan porkopimda. 

7. Terjaminnya penyelesaian produk pengadilan. 

8. Adanya web pengadilan. 

9. Adanya aplikasi penunjang kerja berupa SIADPA dan SIPP 

10. Adanya  inovasi aplikasi Innova dan e –court 

 

B. Kelemahan (Weaknes)  

1. Volume perkara tidak sebanding dengan jumlah tenaga teknis 

2. Kurang disiplin dan kurang tanggung jawab. 

3. Kurang sinergi antar pejabat. 

4. Belum mau menggali potensi diri. 

5. Motivasi kerja rendah. 

6. Jaringan internet yang sering gangguan signal. 

7. Belum tersedianya sarana dan prasarana gedung yang sesuai dengan prototype 

pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. 

C. Peluang (Opportunities)  

1. Kepercayaan masyarakat dan pemda yang tinggi. 

2. Pemanfaatan IT. 

3. Tumbuh suburnya usaha bisnis syariah. 

4. Terbukanya kesempatan peningkatan karir. 



Renstra Pengadilan Agama Tanggamus Klas IB 3 
 

 

5. Masyarakat dapat mengakses informasi Pengadilan. 

6. Percepatan penyelesaian perkara.  

7. Suasana kerja yang harmonis 

8. Semanagt dan etos kerja pegawaii yang tinjggi 

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)  

1. Image negatif masyarakat terhadap dunia Peradilan. 

2. Intervensi terhadap proses peradilan. 

3. Era transparansi sehingga selalu dipantau adanya kesalahan. 

4. Keluhan dari pencari keadilan sehingga banyak pengaduan 
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BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1. VISI   

 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 system,  kebijakan dan peraturan terkait terhadap penyelesaian 

perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel, pelayanan 

peradilan yang perima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik 

terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung investasi yang kondusif. 

 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 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 : 

 

“   TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS YANG AGUNG  ” 

 

 Visi dimaksud bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. 
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2.2.  MISI   

 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.  

Misi Pengadilan Agama Tanggamus, adalah sebagai berikut : 

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. 

2.3.  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 
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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 

 
 

90 % 

2
. 

Terwujudnya penyederhanaan proses 
penanganan perkara melalui 
pemanfaatan Teknologi Informasi 

Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

 
90 % 
 

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 

85  % 

 

 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 35 % 

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 % 
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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 % 

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi 
Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100 % 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
di luar gedung Pengadilan. 

100 % 

c. Persentase perkara permohonan 

        (Voluntair) Indetitas Hukum 

100 % 

d. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yg mendapat 
layanan bantuan hukum (Posbakum) 

 
 100 % 

4. Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan 
. 

Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 
 5 % 
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BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 
 

3.1.    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA 

 

Dalam rangka mewujudkan visi  Mahkamah Agung RI Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung,  dan Mengadopsi dari Arah Kebijakan dan Strategi  

Mahkamah   Agung maka Pengadian Tinggi Agama menetapkan  arah kebijakan dan 

sasaran  strategisnya  sebagai berikut : 

1)   Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 
 

2)   Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 
 

 
 
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :  

1. Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

a. Peningkatan persentase sisa perkara yang diselesaikan 

b. Peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu 

c. Peningkatan persentase penurunan sisa perkara 

d. Peningkatan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik 

Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali. 

e. Indeks Responden Pengadian Tingkat Pertama Yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Tingg Agama 

2. Sasaran  Strategis  2  :  Peningkatan  Efektivitas  Pengelolaan  penyelesaian perkara 

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat 

keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka 

waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh 

perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara 

pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua 
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Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang 

menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan 

perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa 

lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja 

Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta 

merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan 

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung 

mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang 

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus 

ditetapkan paling lama  3  (tiga)  bulan  sejak  berkas perkara diterima  oleh  

Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan 

lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau 

Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara 

untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua 

Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan 

Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat 

Pertama paling lambat dalam waktu  5  (lima)  bulan  sedang  penyelesaian  perkara  

pada  Pengadilan  Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, 

ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya 

percepatan penyelesaian perkara Mahkamah  Agung  dan  Peradilan  dibawahnya  

senantiasa  melakukan  evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. 

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk 

penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat 

diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum 

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum 

terlaksananya small claim court. 
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Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan  

penyelesaian perkara  ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

1. Peningkatan Prosentase putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat 

waktu 

2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) 

3.3. ARAH KEBIJAKAN  DAN  STRATEGI  PENGADILAN  AGAMA TANGGAMUS 

 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan 

visi Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung, maka Pengadilan Agama 

Tanggamus menetapkan 4 sasaran sebagai berikut : 

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. 

 

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :  

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

1. Peningkatan prosentase sisa perkara yang diselesaikan 

2. Peningkatan prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

3. Peningkatan prosentase Penurunan sisa perkara 

4. Peningkatan Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 

5. Peningkatan Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap 

layanan Peradilan 
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2. Sasaran Strategis  2  :  Peningkatan  Efektivitas  Pengelolaan  penyelesaian 

perkara 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi 

kinerja Mahkamah Agung dan Jajaran Badan Peradilan yang berada dibawahnya 

serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan 

lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan 

dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 

119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada 

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari 

musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama  3  (tiga)  bulan  sejak  

berkas perkara diterima  oleh  Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka 

waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-

perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam 

tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 

(empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu  5  (lima)  bulan  sedang  

penyelesaian  perkara  pada  Pengadilan  Tingkat Banding paling lambat dalam 

waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam 

rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah  Agung  dan  

Peradilan  dibawahnya  senantiasa  melakukan  evaluasi secara rutin melalui laporan 

perkara. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

1. Peningkatan Prosentase isi  putusan yang yaang di terima oleh para 

pihak tepat waktu 

2. Peningkaan Persentase perkara yang diselesaikan mellui mediasi  

3. Peningkatan prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, 

Kasasi, Dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.  
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4. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi 

syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu satu hari sejak 

diputus. 

3.Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan  

   terpinggirkan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatn akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai berikut : (1) 

Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting 

plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. 

 Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan 

dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu  

 
a. Peningkatan Prosentase Perkara prodeo yang diselesaikan  
 
b. Peningkatan Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung  
 
     peradilan /Sidang keliling/Zitting plaats 

 

c. Peningkatan penyelesaian perkara permohonan  (Voluntair) 

Identitas Hukum 

d. Peningkatan prosentase Pencari Keadilan yang mendapatkan layanan 

Bantuan Hukum (POSBAKUM) 

 

 
4.Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

1. Peningkatan Prosentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

3.2. KERANGKA REGULASI 

 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka 

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. 

Pasal 4 ayat (2) menyatakan: 
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“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan 

Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga,   kewilayahan   dan   lintas   kewilayahan,   serta   kerangka 

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan “Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang 

system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong 

pencapaian  prioritas  pembangunan  nasional  khususnya  terwujudnya  kepastian 

hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang 

berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM 

periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan 

program   pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk 

semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. 

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 

2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan 

berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah 

makin mampu mendukung pembangunan nasional. 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM 

tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka 

kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan 

sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi  

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, 

mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara  dalam  

rangka  mencapai  tujuan  bernegara.  Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 

14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 tahun 2014 tentang pedoman 

Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak 

Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman 

Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. 
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Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 
adalah: 

 

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pembangunan 

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan, 

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan 

regulasi. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan 

program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus 

menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah 

Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang 

dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah. Dan Pengadilan Agama sebagai 

salah satu kawal depan mahkamah Agung menetapkan kerangka regulasinya searah 

dengan kerangka Regulasi yang telah ditetapkan mahkakamh Agung RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KERANGKA REGULASI  

 

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 
 
 
 

 

Isu Strategis 
Arah Kebijakan 

2015-2019 

Arah Kerangka 

Regulasi 

Kebutuhan 

Regulasi 

Direktorat 

Penanggungjawab 

Direktorat 

Terkait 
 

 
 
1.  Optimalisasi 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
a. Peningkatan 

penyelesaian 

perkara, 

peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara, 

b.  Peningkatan 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap 

peradilan, 

c. Peningkatan 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan, 

d.  Peningkatan 

kualitas SDM. 

 

 
 
 

 
 
 
a. Implementasi SK KMA 

tentang percepatan 

penyelesaian perkara, 

 

 

 

 

b. Penambahan volume 

sidang keliling, 

posyankum, perkara 

prodeo 

 

c. Peningkatan 

pelayanan publik. 

 

 

d. Standarisasi 

pelaksanaan bimtek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a. SE Ditjen Badilag 

tentang 

penambahan 

volume sidang 

keliling, 

posyankum dan 

perkara prodeo 

b. Pembuatan surat 

edaran 

peningkatan 

pelayanan publik, 

c. Juklak/juknis 

pelaksanaan 

bimtek, 

d. Juklak/juknis 

tentang 

percepatan 

penyelesaian 

perkara. 

 

 
 
   SE Ditjen 

Badimiltun 

tentang 

penambahan 

volume sidang 

 
 
 

Ditjen Badilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditjen Badilag 

 
 
 

Ditjen Badilag, 

Diklat Kumdil 

MA RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditjen Badimiltun, 

Diklat     Kumdil 

MA RI 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

Isu Strategis 
Arah Kebijakan 

2015-2019 

Arah Kerangka 

Regulasi 

Kebutuhan 

Regulasi 

Direktorat 

Penanggungjawab 

Direktorat 

Terkait 
 
 

2.  Peningkatan 

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya MA 

 

 
 

3.  Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Negara 

Mahkamah 

Agung. 

 

 

Optimalisasi 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, 

peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia; 

 
 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

pendukung kinerja 

aparatur peradilan. 

 

 

 
 

   Pembentukan landasan 

hukum tata kelola 

optimalisasi teknologi 

informasi dan 

peningkatan kualitas 

aparatur peradilan. 

 
 

 

Pembentukan landasan 

hukum skala prioritas 

pemenuhan sarana dan 

prasarana kinerja aparatur 

peradilan 

 

 

 

 

Pembuatan SK 

KMA/edaran tentang 

tata kelola 

optimalisasi teknologi 

informasi 
 
 
 
 
 

 

Pembuatan SK KMA 

tentang standarisasi 

pendukung kinerja 

aparatur peradilan 

 

 

 

 
 
Badan Litbang 

Diklat MA RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Badan Urusan 

Administrasi MA RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Badan Urusan 

Administrasi MA 
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Badan Urusan 

Administrasi MA 

RI 
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3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN 

Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah agung dalam menerapkan 

kerangka kelembagaan nya mengadopsi dari kelembagaan Mahkamah Agung, adapun 

pedoman dan tata kerja pengadilan Agama bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

kesekretariatan peradilanyang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah agun ROI 

Nomor 4 Tahun  2019; 

Pasal 1 

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.  

(2)  Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan 

di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh 

Wakil Ketua Pengadilan.  

(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan 

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan 

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada 

Panitera Pengadilan.  

Pasal 2 

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.  

Pasal 3 

 Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:  

a. Kepaniteraan Peradilan Umum;  

b. Kepaniteraan Peradilan Agama;  

c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan  

d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.  

Pasal 4 

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.  

Pasal 5 

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas: 
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 a. Kesekretariatan Peradilan Umum;  

b. Kesekretariatan Peradilan Agama;  

c. Kesekretariatan Peradilan Militer; dan  

d. Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara 

Pasal 85 

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas: 

 a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan  

 b. Kepaniteraan Pengadilan Agama; 

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:  

a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A; 

b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan 

c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II. 

Pasal 94 

 (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua 

Pengadilan Agama Kelas I A.  

  (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera.  

Pasal 95 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang 

berkaitan dengan perkara.  

Pasal 96 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis;  

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;  

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;  

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

transparansi perkara;  
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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 I A. 

Pasal 85 

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas: 

 a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan  

 b. Kepaniteraan Pengadilan Agama; 

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:  

 a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A; 

      b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan 

c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II. 

 

Bagian Kedua 
 

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama 
 

 
Paragraf 1 

 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Pasal  86 

 

(1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama. 

(2)  Kepaniteraan  Pengadilan  Tinggi  Agama  dipimpin  oleh Panitera. 
Pasal 87 

 

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat 

yang berkaitan dengan perkara. 
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Pasal 88 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 87, Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis; 

b.    pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding; 
 

c.    pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara jinayah; 
 

d. pelaksananaan 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. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 

g.    pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama. 

 

 
 

 
Paragraf 2 

 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 89 
 

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas: 
 

a.    Panitera Muda Banding; dan b.    Panitera Muda Hukum. 

 

Pasal  90 
 

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara 

banding. 

Pasal 91 
 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 90, Panitera 

Muda Banding menyelenggarakan fungsi : 

 

a. pelaksanaan    pemeriksaan,    penelaahan    kelengkapan berkas perkara 

banding; 

b.    pelaksanaan registrasi perkara banding; 
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c. pelaksanaan   distribusi   perkara   banding   yang   telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan 

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 

d. pelaksanaan  penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

e. pelaksanaan   pengiriman   salinan   putusan   Pengadilan Tinggi  Agama  beserta  

berkas  perkara bendel A kepada pengadilan pengaju; 

f. pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

g. pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum; 

h.    pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 
 

i.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
 

 
Pasal 92 

 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. 

 
Pasal 93 

 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 92, Panitera 

Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: 

 

a.   pelaksanaan  pengumpulan,  pengelolaan  dan  penyajian data perkara; 

b.    pelaksanaan penyajian statistik perkara; 
 

c.    Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah 
Kementerian 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  transparansi perkara; 

h. pelaksanaan  penghimpunan  pengaduan  dan  pelayanan masyarakat; dan 

i.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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Bagian Ketiga 
 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A 
 

 
Paragraf 1 

 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

 

Pasal  94 
 

(1) Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kelas  I  A     adalah aparatur  tata  usaha  

negara  yang  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. 

(2)   Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A  dipimpin oleh Panitera. 
Pasal 95 

 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat 

yang berkaitan dengan perkara. 

 
 

Pasal 96 
 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 95, Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan  koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan pelaksanaan tugas 

dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 

b. pelaksanaan       pengelolaan       administrasi       perkara permohonan; 

c.    pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 
 

d. pelaksananaan     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 I A. 
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Paragraf 2 
 

Susunan Organisasi 
 

 
Pasal 97 

 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas: 
 

a. Panitera Muda Permohonan;  

b. Panitera Muda Gugatan; dan 

c. Panitera Muda Hukum. 

 

Pasal  98 
 

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang permohonan. 

 
 

Pasal 99 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal   98,   Panitera  Muda   

Permohonan  menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan    pemeriksaan,    penelaahan    kelengkapan berkas perkara 

permohonan; 

b.    pelaksanaan registrasi perkara permohonan; 
 

c. pelaksanaan   distribusi   perkara   yang   telah   diregister untuk diteruskan    

kepada  Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim 

dari Ketua Pengadilan Kelas I A; 

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    penyampaian    pemberitahuan    putusan tingkat banding, kasasi 

dan peninjauan; 

g. pelaksanaan   pelayanan   terhadap   permintaan   salinan putusan perkara 

permohonan; 
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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  relas  penyerahan  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. 
 

 
 

Pasal 100 
 

Panitera  Muda  Gugatan  mempunyai  tugas  melaksanakan administrasi perkara di 

bidang gugatan. 

 

Pasal 101 
 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 100, Panitera 

Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi : a.    pelaksanaan    pemeriksaan,    

penelaahan    kelengkapan berkas perkara gugatan; 

b.   pelaksanaan registrasi perkara gugatan; 
 

c. pelaksanaan distribusi   perkara   yang   telah   diregister untuk diteruskan    

kepada Ketua Majelis  Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan  Majelis Hakim 

dari Ketua Pengadilan Kelas I A 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; 
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g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan   

banding,   kasasi   dan   peninjauan kembali; 

h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali 

kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan 

kembali; 

i.   pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pemberitahuan  isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas 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 kepada Panitera Muda Hukum; 

n.  pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 
 

o.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
 
 

Pasal 102 
 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data perkara serta pelaporan. 

 
 

Pasal 103 
 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 102, Panitera 

Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : 

 

a. pelaksanaan  pengumpulan,  pengelolaan  dan  penyajian data perkara; 

b.    pelaksanaan penyajian statistik perkara; 
 

c.  Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah 
Kementerian Agama; 

 

d. pelaksanaan   penyusunan   dan   pengiriman   pelaporan perkara; 

e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 
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f. pelaksanaan  kerja  sama  dengan  Arsip  Daerah  untuk penitipan berkas 

perkara; 

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

berkaitan  dengan  transparansi perkara; 

h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; 

dan 
 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 
BAB VIII KESEKRETARIATAN PERADILAN AGAMA 

Bagian Pertama 
 

Susunan dan Klasifikasi Kesekretariatan 
 

Pasal 293 
 

(1)   Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas: 
 

a.   Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan  

b.   Kesekretariatan Pengadilan Agama. 

(2)   Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri 
atas: 

 

a.    Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A; 
 

b.    Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan  

c.    Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II. 

 
 

Bagian Kedua 
 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama 
 

 
Paragraf 1 

 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
 

Pasal  294 
 

(1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada  di  bawah  dan  bertanggung  

jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. 

(2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris. 
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Pasal  295 
 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta 

sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. 

 
 

Pasal  296 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Kesekretariatan 

Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi: 

a.    pelaksanaan     urusan     perencanaan,     program     dan anggaran; 

b.    pelaksanaan urusan kepegawaian; 
 

c.    pelaksanaan urusan keuangan; 
 

d.    pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
 

e. pelaksanaan  pengelolaan  teknologi informasi  dan statistik; 

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga,      

keamanan,  keprotokolan  dan perpustakaan; dan 

g. pelaksanaan  pemantauan, evaluasi,dan dokumentasi serta pelaporan di 

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama. 

 
Paragraf 2 

 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 297 
 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas: 
 

a.    Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan  

b.    Bagian Umum dan Keuangan. 

 
 

Paragraf 3 
 

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 
 

Pasal 298 
 

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan 

perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta 

pengelolaan teknologi informasi. 
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Pasal 299 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Bagian 

Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan  bahan  pelaksanaan  perencanaan  dan penyusunan program dan 

anggaran; 

b. penyiapan   bahan   pelaksanaan   penyusunan   formasi, pendataan dan   

pengembangan   pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, 

pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai,   

administrasi   jabatan   fungsional,   dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, 

serta penyusunan laporan kepegawaian; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan 

tata laksana; 

d. penyiapan   bahan   pelaksanaan   pengelolaan   teknologi informatika dan statistik; 

dan 

e. penyiapan  bahan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi, dokumentasi, dan 

pelaporan. 

Pasal 300 

 

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas: 
 

a.    Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan 
 

b.    Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. 
 

 
Pasal 301 

 

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan 

anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi,   serta penyusunan laporan. 

 
 

Pasal 302 
 

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan 

teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan 

laporan. 
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Paragraf 4 
 

Bagian Umum dan Keuangan 
 

 
 

Pasal 303 
 

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, 

arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, 

pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. 

 
 

Pasal 304 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bagian Umum 

dan Keuangan mempunyai fungsi: 

 

a. pelaksanaan  urusan  surat  menyurat,  kearsipan  dan penggandaan; 

b. pelaksanaan    urusan    perawatan    dan    pemeliharaan gedung, sarana dan 

prasarana serta  perlengkapan dan perpustakaan; 

 

c. pelaksanaan urusan  keamanan,    keprotokolan    dan hubungan masyarakat; 

d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, 

pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. 

 
 

Pasal 305 
 

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas: 
 

a.    Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan  

b.    Subbagian Keuangan dan Pelaporan. 

 
 

Pasal 306 
 

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

urusan surat menyurat, kearsipan dan   penggandaan,   perawatan   dan   pemeliharaan   

gedung, sarana  dan  prasarana,  perlengkapan,  perpustakaan, keamanan, keprotokolan 

dan hubungan masyarakat. 
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Pasal 307 
 

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  bahan  

urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan 

barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta 

penyusunan laporan. 

 
Bagian Keempat 

 

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I  A 
 

 
 

Paragraf 1 
 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

 

Pasal 308 
 

(1) Kesekretariatan  Pengadilan  Agama  Kelas  I  A  adalah aparatur  tata  usaha  

negara  yang  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. 

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

 
 

Pasal 309 
 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya 

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

 
 

 
Pasal  310 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Kesekretariatan 

Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan 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; 
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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 I A. 

 
Paragraf 2 

 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 311 
 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas: 
 

a.    Subbagian    Perencanaan,    Teknologi    Informasi    dan Pelaporan; 
 

b.    Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan 
 

c.    Subbagian Umum dan Keuangan. 
 

 
Pasal 312 

 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,   pengelolaan 

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

dokumentasi serta pelaporan. 

 
 

Pasal 313 
 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas  

melaksanakan  penyiapan  bahan pelaksanaan  urusan  kepegawaian,  penataan  

organisasi  dan tata laksana. 

 
Pasal 314 

 

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  

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

keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 
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Bagian Kelima 
 

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B 
 

 
 

Paragraf 1 
 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
 

 
 

Pasal 315 
 

(1) Kesekretariatan  Pengadilan  Agama  Kelas  I B  adalah aparatur  tata  usaha  

negara  yang  dalam  menjalankan 

 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kelas I B. 

(2)   Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh 
 

Sekretaris. 
 

 
 

Pasal 316 
 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta 

sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B. 

 
Pasal 317 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316, Kesekretariatan 

Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan 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; 
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f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga,      

keamanan,   keprotokolan, dan perpustakaan; dan 

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta      

pelaporan  di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B. 

Paragraf 2 
 

Susunan Organisasi 
 

 
Pasal 318 

 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas: 
 

a. Subbagian    Perencanaan,    Teknologi    Informasi,    dan Pelaporan; 

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; 

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 

 

 
 

Pasal 319 
 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,   pengelolaan 

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

dokumentasi serta pelaporan. 

 
 

Pasal 320 
 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai  tugas  

melaksanakan  penyiapan  bahan pelaksanaan  urusan  kepegawaian,  penataan  

organisasi  dan tata laksana. 

 
 

Pasal 321 
 

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan  penyiapan  

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

keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 
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BAB IV  

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 
 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Tanggamus 

memiliki 3 program  

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

2.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Mahkamah Agung 

3.   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

 
Sasaran Program Indikator Target 

2015 2016 2017 2019 2019 

1. Terselenggaranya 

penyelesaian 

perkara yang 

sederhana, 

transparan dan 

akuntabel di 

lingkungan 

Peradilan Agama 

a. sisa perkara yang 

diselesaikan 

 

121 

Perkara 

 

139 

Perkara 

 

199 

Perkara 

 

128 

Perkara 

 

100 

Perkara 

b. perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

 

848 

Perkara 

 

1395 

Perkara 

 

1370 

Perkara 

 

1570 

Perkara 

 

900 

Perkara 

c. penurunan sisa perkara  

20 

Perkara 

 

20 

Perkara 

 

15 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

5 

Perkara 

d. perkara yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

 

 

850 

Perkara 

 

 

1400 

Perkara 

 

 

1380 

Perkara 

 

 

1575 

Perkara 

 

 

1000 

Perkara 

e. Index responden pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

 

72% 

 

 

75% 

 

75% 

 

80% 

 

80% 

2. Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. isi putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

 

858 

Perkara 

 

1412 

Perkara 

 

1389 

Perkara 

 

1500 

Perkara 

 

1000 

Perkara 

b. perkara yang 

diselesaikan melaui 

mediasi 

 

25 

Perkara 

 

23 

Perkara 

 

30 

Perkara 

 

32 

Perkara 

 

35 

Perkara 

c. berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, 

Kasasi dan PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 
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waktu 

d. putusan yang menarik 

perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) yang 

dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 

hari sejak diputus. 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

3. Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. perkara prodeo yang 

diselesaikan 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

b. perkara yang 

diselesaikan diluar 

gedung Pengadilan 

 

180 

Perkara 

 

200 

Perkara 

 

200 

Perkara 

 

400 

Perkara 

 

180 

Perkara 

c. perkara permohonan 

(voluntair)identitas 

hukum 

250 

Perkara 

300 

Perkara 

300 

Perkara 

300 

Perkara 

300 

Perkara 

d. pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1000 

Perkara 

 

1000 

Perkara 

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti  

(di eksekusi) 

 

5 

Perkara 

 

5 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 

 

10 

Perkara 
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   BAB V  

 
PENUTUP 

 
 

 Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Tanggamus  tahun 2015-2019  ditahun 

2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan 

perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-

titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan 

dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come 

yang diharapkan.  

Rencana strategis Pengadilan Agama Tanggamus harus terus disempurnakan 

dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan 

perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan 

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.  

Dengan  Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan 

Pengadilan Agama Tanggamus memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi 

pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, 

sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Tanggamus  dapat terwujud dengan baik.  
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