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Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencananaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan berkelanjutan. Rencana Strategis merupakan

dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tujuan dan fungsi.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2020-2024 adalah

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman untuk

5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman untuk

memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran dan

agenda pembangunan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN

2020-2024.

Rencana Strategis ini diharapkan peningkatan transparansi dan

akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Pariaman. Rencana Strategis ini telah

diupayakan penyusunan secara optimal namun kami menyadari masih ada

kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan untuk

kesempurnaan Rencana Strategis ini. Rencana Strategis ini diharapkan dapat

memberikan manfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Pariaman yaitu

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pariaman yang Agung”.

Ketua Pengadilan Agama Pariaman

YANG ARIANI, S.Ag, M.H
NIP. 17304131998032002
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Dalam rangka mewujudkan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum

maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian

hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang

berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan

tidak memihak. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 angka 1 dijelaskan

bahwa Kekuasaan Hakim adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keaslian berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 18

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Hakim

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya

termasuk Pengadilan Agama Pariaman.

Reformasi Birokrasi dan sistem peradilan telah membawa perubahan yang

mendasar bagi peran pengadilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

baik di bidang administrasi perkara, administrasi persidangan maupun bidang

oeganisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Pariaman

merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Tinggi Agama Padang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Pariaman yang memiliki wilayah hukum yurisdiksi mencakup

daerah Kota Pariaman dengan 4 (empat) kecamatan dan Kabupaten Padang

Pariaman dengan 17 Kecamatan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan

keadilan.
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Pengadilan Agama Pariaman sebagai badan peradilan dalam melaksanakan tugas

harus memutuskan dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta sesuai

dengan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak tepat, ancaman atau

intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun atau untuk

alasan apapun. Sebagai salah satu lembaga kekuasaan hakim Pengadilan Agama

Pariaman mempunyai tugas pokok dan fungsi. Pengadilan Agama Pariaman

sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006)

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide:

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
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peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53

ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide:

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f. Fungsi Lainnya:

i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat

dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan

lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

ii. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Pariaman telah menetapkan arah kebijakan dalam

mendukung peningkatan kinerja dengan memprioritaskan tersedianya sarana

dan prasarana, jaringan teknologi informasi dan terwujudnya sumber daya

manusia aparatur peradilan yang jumlah mencukupi, profesional, kompeten dan

ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan. Pengadilan

Agama Pariaman telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan

berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.
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Capaian kinerja selama tahun 2015 sampai tahun 2019 dalam produktifitas

penyelesaian perkara, upaya hukum masyarakat pencari keadilan, implentasi

pelayanan publik dan upaya peningkatan kepercayaan publik dapat dilihat

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Pengadilan Agama

Pariaman

 Produktivitas Penyelesaian Perkara

Pengadilan Agama Pariaman berperan sangat penting dalam mewujudkan

kepastian hukum ditengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara sangat

bergantung dari ada atau tidak kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum

menjadi tugas utama Pengadilan Agama Pariaman. Dalam rangka melaksanakan

tugas tersebut sudah ada regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang

terkait dengan penyelesaian perkara tentang pembatasan waktu penyelesaian

perkara dengan harapan agar kepastian hukum. Capaian penyelesaian perkara

Pengadilan Agama Pariaman adalah beban perkara yang harus diselesaikan

terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun

berjalan.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Pariaman dari tahun

2015-2019 adalah 5.330 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada pada

tahun berjalan sebanyak 5.263 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

67 perkara. Perkara yang diselesaikan selama tahun 2015 sampai tahun 2019

sebanyak 5.307 atau 99,56% dan sisa perkara diakhir tahun 2019 sebanyak 23

perkara atau 0,43%.
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Tabel 1
Produktifitas penyelesaian perkara

Produktifitas penyelesaian perkara disebabkan oleh penggunaan aplikasi SIPP

dan adanya pemantauan dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung melalui SIPP

mengenai informasi perkara sehingga semua pihak yang terkait penyelesaian

perkara terpacu untuk segera menyelesaikan perkara.

 Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilan

Upaya Pengadilan Agama Pariaman untuk meningkatkan kepastian hukum,

kualitas dan konsistensi putusan terlihat upaya pencari hukum keadilan untuk

melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Selama tahun

2015-2019 Pengadilan Agama Pariaman menerima perkara banding sebanyak 26

perkara, perkara kasasi sebanyak 7 perkara, tidak ada menerima Peninjauan

Kembali.

Tabel : 2
Pengajuan Upaya Hukum Tahun 2015-2019

No Tahun

Sisa
Perkara

Yang Tahun
Lalu

Perkara
Masuk

Jumlah
Perkara
Tahun
Berjalan

Perkara
Diputus
Tahun

Berjalan

Sisa
Perkara
Tahun
Berjalan

% Putus
Beban

% Sisa
Beban

1 2015 67 816 883 806 77 91,28% 8,72%

2 2016 77 1070 1147 1081 66 94.25% 5.75%

3 2017 66 93 1001 936 65 93,51% 6,49%

4 2018 65 1064 1130 1048 82 92,56% 7,44%

5 2019 82 1087 1169 1146 23 98,03% 1,97

Upaya Hukum 2015 2016 2017 2018 2019
Banding 1 6 5 8 6
Kasasi - 1 1 1 4
Peninjauan Kembali - - - - -
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Implementasi Pelayanan Publik

 Pembebasan Biaya Perkara

Bantuan pembebasan biaya perkara merupakan sebagai strategi pencapaian

akses pengadilan. Bantuan pembebasan biaya perkara diberikan kepada pencari

keadilan yang tidak mampu dan semua biaya perkara di tanggung oleh negara.

Berikut jumlah perkara yang diselesaikan melalui bantuan pembebasan perkara

pada tahun 2015 sampai 2019 di Pengadilan Agama Pariaman:

Tabel : 3
Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2015-2019

 Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Sidang diluar Gedung Pengadilan merupakan suatu layanan untuk

mempermudah bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari gedung

kantor pengadilan yang mengalami hambatan besar dalam mengakses

pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan kepastian

hukum. Pelayanan sidang diluar gedung pengadilan selama tahun 2015 sampai

tahun 2019 di Pengadilan Agama Pariaman menerima sebanyak 245 perkara.

Tabel : 4
Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2015-2019

Perkara 2015 2016 2017 2018 2019

Bantuan Pembebasan
Perkara 36 20 20 27 25

Perkara 2015 2016 2017 2018 2019

Sidang Diluar Gedung
Pengadilan 24 117 50 27 72
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 Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pelayanan Pos Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu Di Pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang

dibentuk oleh dan ada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan

layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan

dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Posbakum memberikan manfaat yang sangat besar pagi

pencari keadilan terutama bagi yang tidak mampu. Namun dari tahun 2015

sampai 2019 Pengadilan Agama Pariaman tidak memperoleh anggaran untuk

pelaksanaan layanan posbakum namun fasilitas untuk layanan posbakum sudah

disediakan.

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Pariaman terus berupa upaya melakukan meningkatan

pelayanan publik demi mewujudkan visi pengadilan. Program-program baru yang

inovatif terus dihadirkan dan peningkatan kualitas pelayanan baik berupa sarana

dan prasarana demi kepuasan pencari keadilan. Beberapa program yang telah

dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan publik yakni Akreditasi Penjamin

Mutu (APM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Meja Informasi dan Layanan

Pengaduan, E-Court, Zona Integritas dan keterbukaan informasi melalui website

pengadilan, informasi penelusuran perkara, publikasi putusan, penguatan

sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan pengawasan.

 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma

dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dan berkarakteristik adaptif, bersih dari prilaku korupsi, kolusi dan

nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima pada masyarakat secara
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akuntabel serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik

prilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip diatas, sebagaimana dibuat didalam

Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, terkandung dalam visi Reformasi

Birokrasi yang hendak dicapai pemerintah pada tahun 2025.

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi maka ditetapkan Roadmap

RB 2015-2019 sebagai pedoman pelaksanaan operasional grand desain. Target

capaian pada periode akhir roadmap adalah “Terwujudnya Pemerintahan

Berbasis Kinerja”.

Untuk itu dirumuskan tiga sasaran Reformasi Birokrasi yang harus diperhatikan

Kementrian/Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efesien;

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pengadilan Agama Pariaman tidak terlepas dari program Reformasi Birokrasi

yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dengan pelaksanaan 8 (delapan) area

program reformasi yang terdiri dari:

No. Area Hasil Yang Diharapkan Tujuan Reformasi
Birokrasi

1. Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan
tepat ukuran (right sizing)

Efektifitas dan
efesiensi kegiatan

2. Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur
kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance

Kualitas
pengambilan
kebijakan

3. Peraturan
Perundang-undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak
tumpang
tindih dan kondusif

Kualitas
pengambilan
kebijakan

4. Sumber daya manusia
dan aparatur

SDM apatur yang berintegritas,
netral,
kompeten, capable, profesional,
berkinerja
tinggi dan sejahtera

Efektifitas dan
efesiensi kegiatan
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 Akreditasi Penjaminan Mutu

Guna menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari

keadilan maka dilakukan penilaian untuk standar pelayanan mutu. Akreditasi

Penjaminan Mutu melakukan penilaian mengacu kepada 7 (tujuh) kriteria

Indonesian Court Performance (-) Excellent (ICP-E), meliputi:

1. Kepemimpinan (Leadership);

2. Perencanaan Strategis (Strategic Planing);

3. Fokus Pelanggan (Custumor Focus);

4. Sistem Dokumen (Document System);

5. Manajemen Sumberdaya (Resources Management);

6. Manajemen Proses (Process Management); dan

7. Hasil Kinerja (Performance Result)

Berbagai persiapan dalam Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di

Pengadilan Agama Pariaman telah dipersiapkan karena hal ini merupakan tindak

lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag)

Mahkamah Agung RI Nomor: 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober

2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan

5. Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN

Bersih dan bebas
dari KKN

6. Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi

Bersih dan bebas
dari KKN

7. Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai
kebutuhan dan harapan
masyarakat

Kualitas pelayanan
publik

8. Pola pikir (mind set)
dan Budaya Kerja
(culture set) Aparatur

Birokrasi dengan integritas dan
kinerja yang tinggi

Bersih dan bebas
dari KKN
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Peradilan Agama. Pada akhir tahun 2019 Pengadilan Agama Pariaman

mengikuti serta penilaian APM mendapat prediket “A Excellent”.

 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Intergritas pada hakikatnya adalah merupakan miniatur

Reformarsi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun Reformasi Birokrasi

sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi,

berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal

komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka tahun 2018

Pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama Pariaman telah melakukan

pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Pada tahun 2019

Pengadilan Agama Pariaman telah menyiapkan semua pembangunan Zona

Integritas.

 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan publik dalam setiap instansi atau lembaga pemerintah terus

ditingkakan dan dipermudah. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

dibawahnya terus berupaya menata, meningkatkan dan meyederhanakan

pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem “Pelayanan Terpadu Satu

Pintu atau yang disingkat dengan PTSP Pengadilan”. Pada tahun 2018 Ditjen

Badilag menerapkan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada

pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan

peradilan agama. PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara

terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan

informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian

panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan

melalui satu pintu.
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PTSP dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan:

 Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

 Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas

dari korupsi kepada Pengguna Layanan;

 Menjaga independensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan

 E-Court dan E-Litigasi

Dalam rangka melaksanakan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan dan memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman, Mahkamah Agung

mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih

efektif dan efisien. Pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung membuat

terobosan yang luar biasa dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara

Elektronik. Guna melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2018, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi e-Court. Aplikasi e-Court adalah

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online,

mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara

online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan

yang dilakukan secara Elektronik.

Dengan e-Court untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan

peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap

pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke kantor pengadilan,

dengan aplikasi e-court maka pengguna terdaftar dapat melaksanakan

pendaftaran perkara secara elektronik baik dari rumah atau kantor. Dengan

aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung

dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan.

Tak hanya itu pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan

menghemat biaya sebab sistem pemanggilan para pihak berperkara bisa

dilakukan langsung ke alamat domisili secara elektronik.
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Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan, Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi e-Court dengan fitur aplikasi

E-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara

elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan. Aplikasi e-Litigasi

migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya pada tatanan

adminitrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik

tidak hanya dilakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar, dan

pemanggilan para pihak, tapi diberlakukan dalam pertukaran dokumen jawab

menjawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi

e-Litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistm elektronik, kehadiran

e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan secara elekronik di Indonesia.

Kehadiran e-litigasi meredisain praktek peradilan Indonesia secara dengan

praktek peradilan dinegara maju.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pariaman telah menerima dan

menyelesaikan perkara melalui e-Court sebanyak 56 perkara dan persidangan

secara elektronik atau e-Litigasi sebanyak 10 perkara.

 Sistem Informasi Penangganan Perkara (SIPP)

Dengan perkembangan teknologi, proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dari sebuah pengadilan juga mengalami kemajuan. Adapun sebuah inovasi dari

Mahkamah Agung RI untuk membantu proses pengadministrasian perkara di

sebuah pengadilan, diciptakan sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi

Penelusuran Perkara yang disingkat dengan Aplikasi SIPP. Aplikasi ini seharusnya

dapat memberikan informasi perkara dalam rangka memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat di bidang informasi. Aplikasi Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP).

SIPP adalah merupakan aplikasi berbasib web yang memberikan semua informasi

perkara terkait penanganan perkara, dimulai dari pendaftaran perkara, nomor

perkara, biaya perkara, susunan majelis yang menangani perkara, jadwal

persidangan dan tanggal putusan. Semua informasi tersebut dapat diakses oleh
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seluruh masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan cepat, mudah dan murah.

Selain itu SIPP juga difungsikan untuk membantu pimpinan memonitor kinerja

Hakim dan aparatur Pengadilan Agama Pariaman terkait dengan penyelesaian

administrasi perkara. Sasaran Teknologi Informasi terkait SIPP di Pengadilan

Agama Pariaman secara ringkas dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung

untuk mencapai Publikasi perkara (one day minute dan one publish).

 Keterbukaan Informasi

Seiring dengan keterbukaan informasi publik yang merupakan upaya untuk

mengembangkan informasi kepada masyarakat, kini semua pengadilan di bawah

naungan Mahkamah Agung RI sesuai dengan keputusan Surat Mahkamah Agung

RI Nomor 144 Tahun 2007 mewajibkan kepada Pengadilan untuk membuka

informasi kepada publik. Untuk mendukung program keterbukaan informasi

terhadap publik Pengadilan Agama Pariaman telah mempunyai website yang

dikelola oleh Tim IT, dengan Domain www.pa-pariaman.go.id dan telah

melakukan pembaharuan sesuai dengan standar Mahkamah Agung. Selain

website Pengadilan Agama Pariaman mempunyai media sosial untuk

keterbukaan informasi.

Pengadilan Agama Pariaman dalam struktur kelembagaan mempunyai

kedudukan yang kuat. Pengadilan Agama Pariaman dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya harus menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak

manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam

menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi

masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang

sidang pengadilan menjadi harapan setiap warga negara dalam menegakkan

hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Pariaman dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari

keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama
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Pariaman akan semakin kompleks dan banyaknya tantangan tersebut akan

dituntut kinerja Pengadilan Agama Pariaman dalam mempercepat terwujudnya

kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang

dihadapi, namun Pengadilan Agama Pariaman mempunyai potensi yang cukup

banyak untuk memenuhi tunutan masyarakat.

Untuk membuat suatu perencanaan strategis, diperlukan suatu analisis agar bisa

menentukan yang spesifik dan mengidentifikasi isu-isu baik dari faktor internal

dan eksternal yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dalam rencana

strategis ini, metode evaluasi perencanaan strategis yang dipakai adalah analisis

SWOT (Stengths, Weaknesses, Opportunities dan Threadsts) yang dapat

membantu dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai

tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan analisis SWOT

yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Pariaman dapat dijabarkan potensi

dan permasalahan sebagai berikut:

LINGKUNGAN INTERNAL

 Kekuatan (Stength)

Kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pariaman memiliki kelembagaan, kewenangan, visi dan

misi dan adanya Dasar Hukum yang jelas berupa Peraturan

Perundang-Undang yang berlaku;

2. Komitmen bersama dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum

dan penyelesaian perkara bagi semua pencari keadilan;

3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas;

4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Rencana Strategis;

5. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dan handal;

6. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi secara optimal.
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 Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB yang

menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, adalah sebagai berikut:

1. Masih kurang pemahaman tentang pelaksanaan Standar Operasional

Prosedur (SOP);

2. Jumlah sumber daya manusia (SDM) masih terbatas;

3. Sarana dan prasarana ada yang tidak layak pakai/tidak lengkap;

LINGKUNGAN EKSTERNAL

 Peluang (Opportunities)

1. Dimungkinkan adanya perubahan Undang-uUndang dan peraturan;

2. Melakukan evaluasi dan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Adanya kerjasama dengan Bank, KEMENAG, Dukcapil, Polri, Telkom, Kantor

Pos, Radio, SLB dan Pemda setempat

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI (SIWAS Mahkamah

Agung);

5. Adanya dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk pembangunan

Zona Integritas;

 Hambatan (Threats)

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu dan teknologi;

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur perkara;

3. Koneksi internet yang tidak stabil dan pemadaman listrik yang tidak

menentu;
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Tabel : 5
Skema Analisis SWOT Pengadilan Agama Pariaman

S
STRENGTH

W
WEAKNESSES

O
OPPORTUNITIES

T
THREATS

a. Adanya Dasar
Hukum yang Jelas
(Peraturan
perundang-undang
an yang berlaku)

b. Adanya Sumber
Daya Manusia
(SDM) professional
dan integritas

c. Adanya Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
dan Adanya
Rencana Kerja

d. Pencanangan
Pembanguna ZI

e. Komitmen
bersama

f. Pemanfaatan
teknologi dan
inovasi

a. Kurangnya
Pemahaman
tentang
pelaksanaan SOP

b.Jumlah Sumber
Daya Manusia
(SDM) ada
namun tidak
mencukupi

c. Sarana Prasarana
yang tidak layak
pakai/ tidak
lengkap

a. Adanya kerja sama
dengan BANK

b.Adanya kerja sama
dengan KEMENAG
Dan DUKCAPIL

c. Adanya kerja sama
dengan POLRI

d.Adanya kerja sama
dengan PT Telkom

e. Adanya kerja sama
dengan PT Pos
Indonesia

f. Adanya kerja sama
dengan Radio

g. Adanya kerjasama
dengan SLB

h.Adanya hubungan
dengan PEMDA
setempat

i. Adanya hubungan
dengan Mahkamah
Agung dan
Pengadilan Tinggi
Agama Padang

a. Kurangnya
pengetahuan
masyarakat
terhadap
ilmu dan
Teknologi

b. Koneksi
internet
yang tidak
stabil dan
pemadam
listrik yang
tidak
menentu

c. Kurangnya
pemahaman
masyarakat
tentang
prosedur
perkara

Analisis SWOT dapat membantu memilih strategi terbaik untuk menerapkan

dan mengambil keputusan antara lain :

1. Strategi SO yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk

memaksimalkan peluang;

2. Strategi ST yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan

ancaman;
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3. Strategi WO yaitu Strategi yang meminimalkan kelemahan dengan

memanfaatkan peluang;

4. Strategi WT yaitu Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari

ancaman.

Berikut ini adalah matriks untuk analisis SWOT:

Faktor Internal

Faktor Eksternal

SSTRENGTH

(Kekuatan)

WWEAKNESSES

(Kelemahan)

O
OPPORTUNITIES
(Kesempatan)

StrategiSO
a. Pemanfaatan mesin
EDC untuk masyarakat

b.Meningkatkan kualitas
pelayanan dengan
adanya service
excellent

c. Meningkatkan
pelayanan untuk
sidang diluar gedung

d.Meningkatkan
keamanan kantor,
persidangan dan
eksekusi

e. Peningkatan jaringan
internet

f. Mempermudah
penyetoran PNBP dan
surat menyurat
kedinasan serta
peningkatan pelayanan
produk pengadilan

g. Peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat
penyandang disabilitas

h. Peningkatan
komunikasi dan
penggunaan aplikasi

Strategi WO
a. Mengadakan
kerjasama sosialisasi
peraturan
perundang-undangan
dan SOP

b.Mengadakan
kerjasama untuk
peningkatan sarana
prasarana

c. Mengadakan DDTK
untuk peningkatan
profesional SDM

d.Pengusulan SDM untuk
diklat

e. Permintaan
penambahan SDM
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T
THREATS
(Ancaman)

StrategiST
a. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan
dan standar pelayanan
kepada masyarakat

b. Pengadaan sarana dan
prasarana untuk
peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
pencari keadilan

StrategiWT
a.Mengadakan sosialisai
peraturan
perundang-undangan

b.Peningkatan sidang
diluar gedung

c. Sosialisasi E-Court dan
e-Litigasi serta
teknologi inovasi
terbaru kepada
masyarakat

d.Pengadaan posbakum
dan gugatan mandiri
bagi masyarakat

e. Pelaksanaan sidang
terintegrasi diluar
gedung
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Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman 2020-2024 pada hakikatnya

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapiannya melalui

pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan

pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian

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

pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan

keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung

iklim inventasi yang kondusif.

Selanjutnya untuk memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Pariaman diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan

dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana

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

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organiasi pada tahun 2020-2024 sesuai

batas kewenangan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Agama Pariaman. Visi menunjukkan arahan tentang apa yang harus

dipertahankan dan apa yang harus didorong demi kemajuan dimasa depan.

Dalam visi yang bagus terdapat dua komponen utama yaitu idiologi dasar dan

bayangan masa depan. Idiologi dasar menggambarkan untuk apa kita berdiri dan
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mengapa kita ada. Sedangkan bayangan masa depan adalah aspirasi dimasa

depan, sesuatu hal yang membutuhkan perubahan signifikan dan progres yang

ingin dicapai. Visi bukan impian atau fantasi, tapi adalah proyeksi ideal tentang

apa yang mampu dicapai oleh organisasi dan proyeksi tersebut bisa diwujudkan.

Visi biasanya adalah produk dari organisasi utama. Organisasi yang mempunyai

visi, memampukan mereka untuk berubah dan beradaptasi tanpa mengorbankan

nilai-nilai dasar dari organisasi tersebut.

Dalam mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Pariaman yang optimal, maka

ditetapkan visi sebagai berikut:

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

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. Fokus

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah pelaksanaan fungsi

kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

dengan didasari keagunngan, keluhuran, dan kemulian insitusi sesuai dengan

kewenangan tugas dan fungus Pengadilan Agama Pariaman. Dari visi Pengadilan

Agama Pariaman diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari

Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB Padang sesuai dengan pasal 3 ayat 1

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan”

“Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan

Oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”.

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN YANG AGUNG
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Sedangkan dimasa depan Pengadilan Agama Pariaman ingin menjadi sebuah

peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan

Agama Pariaman ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana

didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan

kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya,

yaitu memutus perkara.

Misi merefleksikan cara agar visi dapat ditransformasikan kedalam hal-hal yang

dapat dilakukan secara nyata oleh organisasi. Misi menunjukkan arahan untuk

pengembangan strategi, menetukan faktor kesuksesan, mencari kunci untuk

kesuksesan, membuat pilihan alokasi sumberdaya dan kepuasan stakeholder.

Pernyataan misi ini, bisa menjadi alat yang penting untuk komunikasi baik

dilingkungan dalam organisasi (hakim dan pegawai) maupun untuk lingkungan

luar organisasi (stakeholder).

Visi dan misi adalah produk dari organisasi utama Mahkamah Agung RI, maka

badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan

sebuah sub-organisasi harus berkerjasama agar visi dan misi Mahkamah Agung

dapat diwujudkan dan tidak berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI selaku organisasi utama. Untuk mewujudkan visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pariaman Yang Agung”, Pengadilan Agama

Pariaman menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Peradilan Agama

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari

Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Agama
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 Menjaga Kemandirian Peradilan Agama

Syarat utama terselenggara suatu proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel, adalah adanya kemandirian badan peradilan serta

kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi

kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan

secara efektif. Independensi kekuasaan harus dijamin oleh negara dan

ditetapkan dalam konstitusi dan Undang-Undang suatu negara. Selain

kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung

aspek kemandirian hakim untuk memutus yang terkait erat dengan tujuan

penyelenggaran pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang

dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu,

juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para

hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

 Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan

pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Keadilan para pencari

keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai subyektif, karena adil

menurut satu pihak belum tentu adil menurut yang lain. Penyelenggaraan

peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk

menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan

putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua

belah pihak.

 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama

Kualitas pimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan

gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan selain menguasai aspek

teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan
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non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yustisial, seorang

pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan

hukum di pengadilan yang dipimpinanya. Untuk arean non teknis, secara

operasional, pimpinan badan pengadilan dibantu oleh pelaksana urusan

administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki

kompetensi yudisial dan non yudisial.

 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Agama

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting

untuk mengembalikan kepercayaan para pencari keadilan kepada badan

peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan

mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan

yang dapat dipertanggungjawaban. Selain sebagai bentuk

pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka,

juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam

badan peradilan itu sendiri. Optimalisasi teknologi informasi dalam

melaksanakan proses peradilan sudah menjadi keharusan yang tidak dapat

dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus dirubah

dengan berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman yang telah

dikemukan terlebih dahulu, maka visi dan misi tersebut harus di rumuskan

kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan

dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun. Pengadilan Agama Pariaman berusaha mengidentifikasi apa yang akan

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam
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memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya

dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga

akan memungkinkan Pengadilan Agama Pariaman untuk mengukur sejauh mana

visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan strategis dari Pengadilan

Agama Pariaman sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan stategis yang telah ditetapkan maka ada nya indikator

kinerja sebagai alat ukur menilai pencapaian tujuan strategis dan target jangka

menengah tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel : 6
Tujuan Strategis, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

No Tujuan Strategis Indikator Kinerja Tujuan Target
Jangka

Menengah

1 Terwujudnya kepercayaan
masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan
yang pasti, transparan dan
akuntabel.

Persentase para pihak yang
percaya terhadap sistem
peradilan

100%

2 Terwujudnya penyederhanaan
proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan Teknologi
Informasi.

Persentase perkara yang
diselenggarakan tepat
waktu

100 %

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

100%

Persentase identitas hukum
yang terpenuhi

100%

Persentase perkara yang
terlayani melalui posbakum

100%

4 Terwujudnya pelayanan prima bagi
masyarakat pencari keadilan.

Persentase putusan perkara
perdata agama yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran ini akan dievaluasi setiap tahunnya

untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuai arah

pembangunan di bidang hukum yang tertuang dalam RPTJM Tahun 2020-2024

tersebut diatas dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama
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Pariaman Yang Agung” maka Pengadilan Agama Pariaman menetapkan sasaran

strategis. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberi fokus pada

penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kegiatan dan operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun. Maka Pengadilan Agama Pariaman menetapkan 4 sasaran strategis

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan pada Pengadilan Agama

Pariaman sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan Surat Sekretaris

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

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

Pengadilan Tingkat Pertama. Berikut ini adalah reviu indikator kinerja sasaran

dan target tahunan:
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Tabel : 7
Uraian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahunan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Tahunan

1 Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

100%

c. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:

- Banding 99%

- Kasasi 99%

- PK 100%

d. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan

99%

2 Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

a. Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu

100%

b.Persentase perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi

4%

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

100%

d.Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus

100%

3 Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

100%

b.Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
Pengadilan

100%
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c. Persentase Perkara Permohonan
(Voluntair) Indentitas Hukum

100%

d.Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

100%

4 Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase putusan Perkara Perdata
yang ditindaklanjut (dieksekusi)

100%

Indikator Strategis Kesekretariatan (Supporting Unit)

Adapun indikator kinerja kesekretariatan (supporting unit) yang merupakan IKU

tambahan yang akan menjadi dasar penilaian kinerja pada bagian

kesekretariatan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkanya Kualitas Pengawasan Indikator kinerja Indikator kinerja:

 Persentasene Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur

peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduang yang dilaporkan.

 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku

aparatur (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

b) Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Transparan

 Persentase Penyerapan anggaran yang maksimal dan akuntabel

Perbandingan belanja yang direalisasikan dengan pagu alokasi belanja pada

kantor Pengadilan Agama Pariaman.

c) Tersedianya Sarana dan Prasarana

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan

Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung SIPP, E Court dan perangkat

pengolah data dan komunikasi kesekertariatan.
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Tabel : 8

Indikator Strategis Kesekretariatan (Supporting Unit)

Program dan Kegiatan

Dengan adanya tujuan sasaran strategis tersebut menjadi arahan bagi

Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pembinaan dan

pengawasan layanan peradilan dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelesaian sisa perkara yang harus diselesaikan;

NO
KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN
PENANGGUN
G JAWAB

SUMBER
DATA

1. Meningkatknya
Kualitas
Pengawasan

Persentase
Pengaduan
masyarakat yang
ditinjaklanjuti

Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
yang
ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur
peradilan (teknis dan non teknis) dengan
jumlah pengaduan yang dilaporkan

Perbandingan jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur
(teknis dan non teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilaporkan

Ketua

Wakil Ketua

Panitera

Sekretaris

Laporan
Bulanan

dan

Laporan
Tahunan

2. Terwujudnya
Laporan
Keuangan Yang
Transparan

Persentase
Penyerapan
anggaran yang
maksimal dan
akuntabel

Perbandingan belanja yang direalisasikan
dengan pagu alokasi belanja pada kantor
Pengadilan Agama Pariaman

Sekretaris Laporan
Bulanan,
Laporan
Triwulan

dan

Laporan
Tahunan

3. Tersedianya
Sarana dan
Prasarana

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadilan

Pengadaan sarana dan prasarana yang
mendukung SIPP, E Court dan perangkat
pengolah data dan komunikasi
kesekertariatan

Sekretaris Laporan
Bulanan,
Laporan
Triwulan

dan

Laporan
Tahunan
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b. Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu;

c. Menurunnya sisa perkara;

d. Menurunnya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);

e. Tingkatan indeks kepuasan pelayanan publik pencari keadilan terhadap

layanan Pengadilan Agama Pariaman;

f. Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;

g. Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;

h. Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu;

i. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus;

j. Penyelesaian perkara prodeo, sidang diluar gedung pengadilan dan

posbakum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung RI

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Layanan dukungan

manajemen pengadilan dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan;

b. Kemandirian anggaran;

c. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;

d. Pengelolaan manajemen aset;

e. Pengembangan budaya organisasi yang efektif;

f. Penguatan sumber daya manusia pelaksanaan fungsi pengawasan;

g. Penguatan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan;

h. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi

masyarakat



Rencana Strategis 2020-2024

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu penyediaan sarana dan

prasarana. Indikator kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana

dilingkungan peradilan antara lain:

a. Pengadaan teknologi informasi;

b. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi;

c. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran;

d. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.
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Sasaran pembangunan nasional menekankan bahwa pembangunan di berbagai

bidang untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula

halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis

agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPTJM) 2020-2024

merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasioanal (RPJM) 2020-2024 akan mempengaruhi capaian target

pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah

2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil dan

makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya stuktur perekonomian yang kokoh berlandasan

keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

merupakan penjabaran atas visi, misi dan program prioritas. Dalam lima tahun ke

depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudanya

Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berprikebadian Berlandaskan

Gotong Royong”. dilaksanakan melalui 9 misi yang kenal sebagai Nawacita Kedua

yaitu:
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a. Peningkatan Kualitas Manusia Indoensia;

b. Struktur Organisasi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;

c. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;

d. Mencapai Lingkunga Hidup Yang Berkelanjutan;

e. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

f. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan

Terpercaya;

g. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman;

h. Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;

i. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024:

1) Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas invenstasi merupakan modal utama untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan

mensejahterakan secara adil dan merata.

2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara

rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitass dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju

pembangunan inklusif dan merata diseluruh wilayah. Oleh sebab itu

pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya

saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adatif,

inovasi , terampil dan berkarakter.



Rencana Strategis 2020-2024

4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan

ssentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan

bangsa-bangsa negara yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan

mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

5) Memperkuat infastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar.

Memperkuat infastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas

perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur tersebut didasarkan kebutuhan dan keunggulan

wilayah.

6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan

perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya

alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan

perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan yakni

peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim.

7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintah yang

baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui

reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,

meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan politik, memperbaiki sistem

peradilan, penetapan regulasi dan tata kelola keamanan siber dan

mempermudah akses keadilan dan sistem anti korupsi.
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AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:
Penegakan Hukum Nasional:

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir terus

dilakukan. Dimensi pembangunan hukum di Indonesia masih cenderung lemah,

khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan

perundang-undangan dan maraknya praktik korupsi.

Dari permasalahan tersebut maka isu strategis penegakan hukum nasional yang

menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan regulasi

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga

pengelolaan regulasi dan pembaharuan substansi hukum.

2. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah

penyempurnaan hukum ekonomi untuk kemudahaan berusaha, penerapan

pendekatan keadilan restroratif, dukungan IT dibidang hukum dan peradilan,

serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan sistem anti korupsi

Target agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan

implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi

mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan akses terhadap keadilan

Target dari penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan

pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan

berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini

ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan
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Rencana Strategis 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung

terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secra

sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice, dan

sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

 Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan

kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara

akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya

kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan

peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengdilan Tingkat Pertama,

Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus

diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang

diterima para tahun berjalan.

 Proses Berperkara yang Sederhana, Murah dan Biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah

Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015.

penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada

diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil

maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada

dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh

melebih 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim

Court pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570

perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi

perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun

2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang

mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran
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administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan

tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan

secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata,

agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,

Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi,

sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik

tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya

diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para

pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab,

pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

 Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang Diluar Gedung
Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung

biaya. Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah berhasil menyelesaikan

81.802 perkara. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para

pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui

program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian

informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri

jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses

terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar

negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta

Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan

sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan

Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor

084/KMA/SK/V/2011.
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Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah

dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2015-2019, total

keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri sebanyak 4.953 perkara.

Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas

tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak anak yang belum

mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang

Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar’iyah untuk

perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah selama tahun 2015-2019

dilakukan pada 710 lokasi dengan jumlah perkara 27.785 perkara berhasil

diselesaikan.

 Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk

pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan

tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada

perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative

justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan

anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

 Sistem Peradilan Pidana terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali

dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga

Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya

permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung.

Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan

disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat

dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di

sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang
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Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung;

Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara

(Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang

dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen

Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya

Badan Peradilan Yang Agung” maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran

strategis 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.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan

sebagai berikut:

 Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

 Pembatasan perkara kasasi

 Proses berperkara yang sederhana dan murah

 Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

 Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

 Penyempurnaan penerapan sistem kamar

 Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative

 Hak uji materiil

 Penguatan lembaga eksekusi

 Keberlanjutan e-Court

 SPPT TI
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 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan

 Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung

yang berkualitas

 Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal

 Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian

perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian

perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan

tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2

Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa

penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5

bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling

lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk

penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila

penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim

harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada

Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat

banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada

Ketua Mahkamah Agung.
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Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan

Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah

Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada

Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung

mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke

pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan

efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional

prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring

kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara

untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka

terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan

dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan

untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar

dapat diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam

Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan

dengan proses penyelesaian cepat. small claim court ini dalam rangka

menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak

menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke

pengadilan.

Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara

sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat

pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan,

dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court maka keluhan

akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan

mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik

bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui
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small claim court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta

tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat

pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana

dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25

hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court

yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan

khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal

process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan

menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila

hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan

penetapan perkara tidak berlanjut.

2) Pembatasan Perkara Kasasi
Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah

satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan

Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi

putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi

dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat

banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila

suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima

oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh

Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan

hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum,

jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga

pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan

tingkat ketiga. Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara

masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90%

berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk

melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan,
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hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil

putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para

pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak

belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai

dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya

kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara

pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya

aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan

mengoptimalkan peran Pusat. Dengan adanya aparatur pengadilan yang

berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas

putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi

ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding

maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat

banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih

pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa

diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan

akan terealisasi Dengan aplikasi e-Court ini dapat memperlancar proses

administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk

mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus

datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar

dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah

(e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court

pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem

e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui

saluran pembayaran elektronik yang tersedia.
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Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa

dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa

dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan

kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di

wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak

menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi

kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini

pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910

pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,

Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi,

sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik

tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar

meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi

kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh

pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara,

pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan

bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu

dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui

dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus

melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah,

para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan

Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari

Kepala Desa di Ketahui Camat.
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Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi

masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan

dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena

adanya kesulitan. Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian

Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi

masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah

pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah

orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh

pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk

mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk

memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat

yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan

mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian

hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada

layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara

berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang

mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang

pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian

Hukum dan HAM

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi

Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan

adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah

adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat

penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian

hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk

memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna

memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan
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pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat

dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan

perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara

resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena

salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku

nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu

yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas

Kependudukan Catatan Sipil.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

● Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili

perkara,

● Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,

● Mengurangi disparitas putusan,

● Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada

pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum

dan jenis perkara, yaitu:

● Kamar Pidana

● Kamar Perdata

● Kamar Agama

● Kamar Militer

● Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil

dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan

korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan
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restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan

sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa

kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana

yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses

pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik

atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap

tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat

dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap

saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru

bagi keluarga dan sebagainya.

8) Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil

(HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan

perUndang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan

perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011

tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung

berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang

terhadap Undang-Undang.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara,

karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya

jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya,

proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal

misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum

perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana

eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan

juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari

pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan

dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara
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eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi

dengan kondisi saat ini.

10) Keberlanjutan e-Court

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan

secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-Litigasi masih di

peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di

terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan

penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan

semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan

pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus

menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik.

Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi

penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke

elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping

itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini

dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat

diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara

cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi

pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada

Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah

kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan,

memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai

negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran

informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun

menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN
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2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya. Pelaksanaan

SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat

koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber

daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen

sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat

diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data

penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin

dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis
di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut

untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya.

Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas

penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan

demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap

Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan

Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem

rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem

pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan.

Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina

sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta

personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang

kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah

satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah

menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai

pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk

mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan

profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan
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dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan

Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek,

yaitu meliputi:

a. Kelembagaan (institusional);

b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;

c. Sumber daya manusia;

d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;

e. Pemanfaatan hasil diklat;

f. Anggaran diklat;

g. Penelitian dan pengembangan.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung
yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci

dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara

jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill),

pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat

dilihat dan diukur dari perilaku kerja. Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas

maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang

kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi

pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin

terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi

pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan

efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang

berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari
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pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara

menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi

pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat

sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada

kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan

Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk

menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan

pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas

layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan

maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik

peradilan.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga

sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang

termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan

fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan

terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat

tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu

perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan

batasan.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan

kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah

kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan

(2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan Terkait

dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung

mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi

keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan
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anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas

dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana

sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum,

maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian

Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1)

Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian

Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan

PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata

dilakukan melalui peradilan elektronik;

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan

jarak jauh;

c. Peningkatan kapasitas apartur sipil Mahkamah Agung melalui diklat online;

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan

renovasi gedung kantor;

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2020-2024 dan sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung, serta

dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Agama Pariaman Yang

Agung, maka Pengadilan Agama Pariaman menetapkan 4 sasaran sebagai

berikut :
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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 ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyelesaian sisa perkara.

Sisa perkara adalah perkara yang telah terdaftar di pengadilan, namun masih

belum diputus sampai akhir tahun. Sisa perkara merupakan kewajiban setiap

pengadilan untuk menyelesaikannya pada tahun berikutnya karena

ketentuan dalam SEMA Nomor 02 Tahun 2014 yang mengharuskan

penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5

bulan. Biasanya sisa perkara setiap tahun berkisar sebesar 5% sampai 10%.

b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02

Tahun 2014 yang mengharuskan penyelesaian perkara pada tingkat pertama

paling lambat dalam waktu 5 bulan sehingga Pengadilan Agama Pariaman

berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi ketentuan tersebut dengan

melakukan :

1. Penambahan jumlah majelis menjadi 7 majelis hakim;

2. Persidangan dilakukan setiap hari senin sampai kamis sebanyak 2

majelis sehari;

3. Dibentuk 1 (satu) majelis khusus ekonomi syariah yang melibatkan

hakim yang telah mempunyai sertipikasi hakim ekonomi syariah;
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4. Adanya renovasi gedung dengan menambah ruang sidang menjadi 3

ruang sidang;

5. Optimalisasi penyelesaian sengketa dengan mediasi.

c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Kepuasan masyarakat pencari keadilan merupakan prioritas utama,

termasuk dalam hal putusan atau penetapan pengadilan yang merupakan

produk pengadilan yang harus mengjunjung tinggi keadilan. Putusan yang

diterima semua pihak dapat mencerminkan kepuasan dan keadilan bagi

semua pihak, sebaliknya jika putusan pengadilan dimohonkan upaya hukum,

baik Banding, Kasasi dan PK, hal itu mencerminkan bahwa kualitas putusan

pengadilan kurang memenuhi rasa keadilan satu pihak. Untuk menghindari

upaya hukum, maka dilakukan langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM hakim dengan memperbanyak diklat, diskusi

ilmiah, bedah berkas dan membaca yurisprudensi dan peraturan terkait

lainnya;

2. Peningkatan pengetahuan hukum bagi hakim, baik hukum Formil

maupun materil;

3. Menjalankan hukum acara sesuai ketentuan;

4. Ketelitian dalam membuat putusan.

d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan
Agama
Kepuasan masyarakat dalam pelayanan merupakan tujuan utama

Pengadilan Agama Pariaman, untuk mewujudkannya maka berusaha untuk

memperbaiki semua layanan pengadilan dan meningkatkan sarana dan

prasarana diantaranya :

1. Pengesahan standar pelayanan Pengadilan Agama;

2. Pembuatan SOP pelayanan dan penerapannya;
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3. Pembuatan beberapa aplikasi layanan berbasis web seperti Pendaftaran

online, panjar online dan SMS gatewai untuk info perkara bagi para

pihak;

4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP untuk menunjang percepatan

proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran sampai

pemberkasan dan pengarsipan perkara;

5. Renovasi gedung kantor;

6. Usul penambahan kelengkapan sarana kantor.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan penyederhanaan proses

penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, ditetapkan arah

kebijakan :

1. SIPP 100%

Penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada

seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perkara.

2. Tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution

dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga

belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas

penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi

belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara

maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang

mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam,

jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian

perkara secara ligitasi.
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Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin sesuai yang di

amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014. Untuk

biaya yang timbul dengan adanya pembebasan biaya perkara untuk

masyarakat miskin di bebankan kepada DIPA Badilag.

2. Sidang Terpadu

Sidang terpadu yang merupakan kerjasama 3 lembaga (Pengadilan Agama,

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kantor Urusan Agama). Untuk

biaya yang timbul dengan adanya Sidang Terpadu ini, di bebankan kepada

DIPA Badan Peradilan Agama.

3. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan

bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung

pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung

pengadilan atau karena adanya kesulitan. Untuk biaya yang timbul dengan

adanya Sidang Diluar Gedung Pengadilan ini, di bebankan kepada DIPA

Badan Peradilan Agama.

4. Pos Bantuan Hukum

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh

pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu

untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk

memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau

masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini

sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk

memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di
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pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi

terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan.

5. Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi

Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah

akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian

hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran,

hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas

harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat

untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua

orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka

harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa

membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas

secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan

yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa

dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat

akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum

dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi

yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Kegiatan pelayanan terpadu sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatan

untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib

administrasi kependudukan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

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
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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. dengan

hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung

hukum terlaksananya small claim court.

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.

TABEL : 9
PERMASALAHAN, TANTANGAN, POTENSI DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

PERMASALAH
AN

TANTANGA
N

POTENSI STRATE
GI

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan
dan akuntabel

Arah Kebijakan : Proses berperkara yang sederhana tepat waktu dan murah

a. Kualitas SDM yang
belum seluruhnya
memperoleh
sertifikasi spesialisasi
keahlian

b. Terjadi disparitas
amar antara putusan,
BAS dan register

a. Masih banyak
SDM yang
potensial namun
belum memperoleh
sertifikasi
spesialisasi
keahlian

b. Terjadi
inkonsistensi
putusan karena
mekanisme
pemeriksaan
perkara belum
dijalankan secara
benar dan terarah.

c. Belum optimalnya
rapat bedah berkas
dan diskusi.

a. Pimpinan
berusaha
mendorong
peningkatan
kompetensi dan
keahlian SDM

b. KMA Nomor:
KMA/OOl/SK/
1991

c. Buku II

a. Mengusulkan
diklat ke
PTA Padang
dan
Puslitbang
Kumdil MA
erta
membangun
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi

b. Penataan
Susunan
Majelis

c. Penataan
administrasi
perkara
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c. Tingkat keberhasilan
mediasi sejak
penerapan s/d 2013 :
±20% sehingga belum
secara efektif
meningkatkan
produktifitas
penyelesaian perkara

a. Mekanisme
prosedur mediasi
belum efektif
mencapai sasaran
mengurangi
tumpukan perkara

b. Mediasi belum
dilaksanakan
secara maksimal di
pengadilan

c. Belum semua
hakim memperoleh
pelatihan mediasi
sehingga
pemahaman
mereka tentang
mediasi belum
seragam

d. Adanya peran
pengacara yang
menghambat
mediasi

a. Sudah berjalan
sejak 5 tahun
yang lalu.

b. Hakim telah
mendapatkan
pelatihan
mediasi
meskipun
masih sebagian

c. Ada lembaga
mediasi di luar
pengadilan

d. Skema non
ligitasi bantuan
hukum ada
dalam bentuk
mediasi (UU
no. 16 tahun
2011).

a. Kualitas
SDM yang
belum
seluruhnya
memperoleh
sertifikasi
spesialisasi
keahlian

b. Mempertaja
m metode
rekruitmen
calon peserta
pelatihan
mediasi
dengan
memprioritas
kan pada
hakim yang
belum pernah
mendapatkan
pelatihan.

c. Manfaat
mediasi :
cepat
(maksimal 2
bulan) dan
murah,
win-win
solution

d. Penguatan
kerja sama
dengan
lembaga
mediasi di
luar
pengadilan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi

Arah Kebijakan : Penggunaan softcopy berkas perkara

a. Masih banyak
kesalahan pada berkas
yang dikirim dari
pengadilan

b. Penyampaian salinan
putusan ke pengadilan
pengaju memakan

a. Pemahaman teknis
staf pengadilan
Tingkat Pertama
bervariasi.

b. Kurangnya
pelatihan khusus
administrasi

a. Berkas
elektronik yang
dikirim (SEMA
no. 14 th. 2010)
e-dokumen

b. RKA-K/L
sedang

a. Kebijakan
pemberian
reward and
punishment
terhadap
kepatuhan
prosedur
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waktu lama.

c. Sarana TI belum
memadai

d. Server sudah sering
rusak

pengadilan bagi
staf pengadilan
Tingkat Pertama.

c. Belum ada reward
and punishment
bagi pengadilan
Tingkat Pertama
utk kinerja
pengiriman berkas.

d. Pengawasan
terhadap entri data
tidak konsisten.

e. Belum ada
standarisasi
prosedur
pengiriman.

f. Update informasi
ke sistem
informasi perkara
sering tertunda
karena ada
kesalahan.

g. Penambahan
anggaran belanja
Sarpras TI masih
terkendala
terbatasnya APBN

diusulkan

c. Sedang
dilakukan
pengembangan
TI di
Mahkamah
Agung

b. Penambahan
anggaran
masih
dimungkinka
n

c. Mempersiapk
an SDM
dengan
optimalisasi
penggunaan
SIPP serta
memaksimal
kan
perangkat
yang ada

Arah Kebijakan : Percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun
online)

a. Minutasi berkas
sering terhambat
karena pemberitahuan
putusan perkara
tabayun (delegasi)
belum dikirim

b. Jumlah SDM terbatas

a. Proses persidangan
dan penyelesaian
putusan terhambat
perkara delegasi

a. Disusunnya
SOP dan
mekanisme
kontrol dari
pengadilan
tingkat banding

b. Dimungkinkan
adanya Bintek
petugas tabayun
online

a. Pengusulan
regulasi

b. Pengusulan
peserta
pelatihan/Bin
tek

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

Arah kebijakan : Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

a. Pembebasan biaya
perkara kepada

a. Alokasi anggaran
tidak mampu

a. Perma no. 1
tahun 2014

a. Publikasi
program
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masyarakat miskin
meskipun dari sisi
realisasi meningkat
dari tahun ke tahun,
namun masih
memiliki kendala
keterbatasan anggaran
dan laporan keuangan
perkara

menutup seluruh
komponen biaya
penyelesaian
perkara yang akan
dibiayai.

b. Penetapan target
perkara belum
memanfatkan data
potensi perkara
miskin dilihat dari
jumlah penduduk
miskin tiap
kabupaten/kota.

c. Pertanggungjawab
an keuangan untuk
proses
penyelesaian
perkara yang
belum selesai
sampai akhir tahun
anggaran.

tentang
Pedoman
pemberian
layanan hukum
bagi
masyarakat
tidak mampu di
pengadilan.

b. UU no. 16
tahun 2011
tentang bantuan
hukum yang
dilaksanakan
oleh BPHN.

c. Menjadi
sasaran dalam
Cetak Biru
Mahkamah
Agung RI
2010-2035.

pembebasan
biaya perkara
kepada
masyarakat.

b. Penajaman
estimasi
baseline
berdasarkan
data dan
penguatan
alokasi
anggaran.

c. Meningkatka
n kerja sama
dengan
BPHN
tentang
mekanisme
penggunaan
jasa OBH
(peraturan
bersama).

Arah Kebijakan : Sidang keliling

a. Sidang keliling/zitting
plaats masih belum
mampu memenuhi
permintan masyarakat
karena keterbatasan
anggaran

a. Masyarakat miskin
dan marjinal yang
secara geografis
dan ekonomi sulit
menjangkau
layanan peradilan.

b. Penetapan target
lokasi/perkara
belum
memanfaatkan luas
wilayah hukum
masing-masing
pengadilan dan
tingkat kesulitan
geografis.

c. Alokasi anggaran
tidak mampu
mencukupi
kebutuhan
operasional sidang
keliling/zitting
plaats.

a. Menjadi
sasaran dalam
Cetak Biru
Mahkamah
Agung RI
2010-2035

b. Perma no. 1
tahun 2014
memberikan
peluang untuk
menggabungka
n pelaksanaan
pos pelayanan
bantuan hukum
secara terpadu
melalui sidang
keliling/zitting
plaats.

c. Pelayanan
terpadu hak
identitas hukum
melalui sidang

a. Penajaman
estimasi
baseline
berdasarkan
data dan
penguatan
alokasi
anggaran.

b. Memperkuat
kerja sama
dengan
Kementerian
Agama dan
Kementerian
Dalam
Negeri
dengan
menyusun
peraturan
bersama
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d. Pelaksanaan
sidang keliling
terkendala dengan
tempat sidang

keliling (akta
nikah, akta
cerai dan akta
kelahiran).

Arah Kebijakan : Pos pelayanan bantuan hukum

a. Layanan Posyankum
belum pernah ada
karena tidak ada
tempat dan anggaran

a. Sebaran OBH
belum merata di
setiap kabupaten
ada, belum mampu
menyediakan
kebutuhan

b. pengadilan di
setiap
kabupaten/kota.

c. Posbakum yang
bertugas untuk
memberikan
layanan pembuatan
surat
gugatan/konsultasi
hukum bagi
masyarakat miskin,
pada realisasinya
banyak
memberikan
konsultasi pada
para pihak tidak
miskin (tidak ada
surat miskin) tapi
tidak mampu
membayar
pengacara/advokat

d. lokasi anggaran
posbakum yang
ditetapkan dalam
bentuk jam
layanan, jumlah
jam layanan belum
sepenuhnya
mencerminkan
kebutuhan tiap
pengadilan.

e. Belum ada
kesepakatan
Pemetaan data

a. Menjadi
sasaran dalam
Cetak Biru
Mahkamah
Agung RI
2010-2035 UU
no. 16 tahun
2011 dan
Perma no. 1
tahun 2014.

b. Ada komitmen
baik dari MA
maupun BPHN
untuk
melakukan
kerja sama

a. Penguatan
alokasi
anggaran
Posbakum
melalui
penyusunan
baseline
berdasarkan
data riil baik
dari sisi OBH
maupun dari
pengadilan.
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antara OBH
dengan posbakum
di pengadilan dan
bagaimana
mekanisme
pengawasannya.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi
dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan
dan akuntabel

Arah Kebijakan : Integrasi informasi perkara secara online

a. Data tidak sinkron
antara data online dan
data cetak.

a. Sistem informasi
yang terpisah
dengan sistem
manual.

a. Adanya upaya
integrasi sistem
dari MARI

a. Adanya
sistem
informasi
perkara yang
mampu
mensimplifik
asi proses
kerja
sehingga
proses
penanganan
perkara bisa
lebih
sederhana
dan cepat.

Arah Kebijakan : Penggunaan Aplikasi SIPP

a. Sarana TI belum
memadai

b. Server sudah sering
bermasalah

c. SDM belum mempuni

a. Penambahan
anggaran belanja
Sarpras TI masih
terkendala
terbatasnya APBN

a. KMA Nomor:
KMA/OOl/SK/
1991

b. Buku II

c. RKA-K/L
sedang
diusulkan

d. Sedang
dilakukan
pengembangan
TI di
Mahkamah
Agung

a. Penambahan
anggaran
masih
dimungkinka
n

b. Mempersiapk
an SDM
dengan
optimalisasi
penggunaan
Siadpa serta
memaksimal
kan
perangkat
yang ada

c. Perlu
dilakukan
Bintek
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d. Adanya
sistem
informasi
perkara
modern yang
mampu
mensimplifik
asi proses
kerja
sehingga
proses
penanganan
perkara bisa
lebih
sederhana
dan cepat.

Arah Kebijakan : Publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung

a. Belum semua putusan
di upload ke situs

a. Ketentuan tentang
one day publish
setelah perkara
dikirim ke
pengadilan
pengaju belum bisa
dipenuhi.

b. Belum ada monev
dan reward and
punishment
sekaligus kejelasan
SOP.

a. Peraturan MA
tentang one day
publish.

a. Kualitas
SDM yang
belum
seluruhnya
memperoleh
sertifikasi
spesialisasi
keahlian

b. Kebijakan
Panitera MA
untuk
melakukan
monev
aktifitas
upload
putusan.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan
secara akuntabel, efektif dan efisien

Arah Kebijakan : Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang
mendukung peningkatan pelayanan prima

a. Sarana dan prasarana
teknologi informasi
yang ada dan
pemeliharaanya pada
umumnya belum
memenuhi
standarisasi guna
optimalisasi teknologi
informasi.

a. Perkembangan
teknologi
informasi yang
dinamis.

b. Masih belum
optimalnya
memanfaatkan
Teknologi
Informasi

a. Adanya SK
KMA No
1-144/KMA/S
K/I/2011.

b. Dalam cetak
biru pembaruan
peradilan
2010-2035,
bahwa

a. Menyediakan
sarana dan
prasarana
pengembang
an
infrastruktrur
akses
komunikasi
data yang
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b. Pengembangan
program aplikasi
untuk mendukung tusi
belum sepenuhnya
terkoordinasi dengan
baik sehingga sangat
sulit untuk
mengintegrasikan
database yang
dihasilkan dengan
program aplikasi
satker dan instansi
lainnya.

c. Anggaran yang
diperlukan untuk
pengembangan dan
pemeliharaan
perangkat Teknologi
Informasi Komputer
(TIK) sering
dikeluhkan oleh
pengelola Teknologi
Informasi Komputer
(TIK).

d. Kurang efektifnya
pengelolaan aset

Komputer (TIK)
dalam melakukan
koordinasi baik
dengan internal
instansi maupun
antar instansi.

c. Belum tersedia
dengan cukup
anggaran yang
diperlukan untuk
pengembangan dan
pemeliharaan
perangkat
Teknologi
Informasi
Komputer (TIK)
yang sesuai dengan
kebutuhan.

d. Kurang
difahaminya
manajemen Hibah.

e. Belum optimalnya
analisa resiko
terhadap aset milik
negara, sehingga
belum pernah ada
antisipasi terhadap
aset milik negara
yang rusak atau
antisipasi terhadap
potensi terjadinya
permasalahan
hukum.

teknologi
informasi dan
komunikasi
sebagai salah
satu prioritas
perubahan.

c. Dalam cetak
biru pembaruan
peradilan
2010-2035,
bahwa
teknologi
informasi dan
komunikasi
sebagai salah
satu prioritas
perubahan.

d. Alokasi
anggaran untuk
pengembangan
dan
pemeliharaan
perangkat
Teknologi
Informasi
Komputer
(TIK) yang
sesuai dengan
kebutuhan bisa
dianggarkan
dalam DIPA
MA.

e. Adanya aplikasi
SIMAK BMN
yang
terintegrasi
dengan aplikasi
komdanas di
Mahkamah
Agung.

f. Adanya opini
WTP mengenai
pengelolaan
aset mahkamah
Agung.

g. Telah
diterbitkannya

ideal.

b. Penyusunan
aplikasi IT
yang
teintegrasi
dalam data
base
Mahkamah
Agung.

c. Perlu ada
anggaran
yang cukup
untuk secara
terus
menerus
memelihara
mutu layanan
TIK.

d. Melakukan
evaluasi
secara
berkala
aplikasi
SIMAK
BMN.

e. Melakukan
koordinasi
berkala
dengan
DJKN.

f. Menyusun
SOP tentang
regulasi
Hibah.

g. Melakukan
evaluasi
setiap
triwulan
mengenai
hibah.

h. Melakukan
Sosialisasi
tentang
regulasi
hibah.

i. Melakukan
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Perma No 2
Tahun 2014
tentang Tata
Cara
Pelaksanaan
Kerjasama
anatara
Mahkamah
Agung dengan
Pemberi Hibah.

h. Adanya
komitmen
unsur pimpinan
terhadap
pengamanan
aset.

inventarisasi,
Evaluasi dan
verifikasi
data aset
secara rutin

j. Melakukan
Pendataan
dan
percepatan
Penetapan
Status
Penggunaan
(PSP) BMN
sesuai
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor 218
Tahun 2013
pada satker
di
lingkungan
Mahkamah
Agung RI.

Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi
Kerja)

a. Belum berjalannya
sistem evaluasi
kinerja yang
komprehensif

a. Belum ada kajian
mengenai
klasifikasi bobot
perkara dan ukuran
standar minimum
produktivitas
hakim dalam
memutuskan
perkara dengan
jumlah dan bobot
tertentu

a. PP Nomor 46
tahun 2011

b. Telah adanya
kebijakan
Pimpinan
dalam
penyusunan
Standar Kinerja
Pegawai (SKP).

a. Diadakannya
pendidikan
dan pelatihan
penyusunan
dan
pengukuran
SKP

Arah Kebijakan : Peningkatan disiplin ASN melaui penerapan presensi Online

a. Masih ada ASN yang
belum mematuhi jam
kerja kantor

a. Adanya potongan
remunerasi

a. PP No 53 tahun
2010

b. KMA Nomor
069/KMA/SK/
V/2009

c. KMA Nomor
071/KMA/SK/
V/2008

a. Diterapkanny
a Presensi
online
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Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga

menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan

tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap

Arah Kebijakan : Peningkatan Realisasi Anggaran

Belum efektifnya
pelaksanaan bimbingan
dan monitoring serta
evaluasi atas pelaksanaan
proses penyusunan
anggaran.

Belum terpenuhinya
kompetensi dan standar
SDM Pengelola
Keuangan yang ideal.

Kurang efektifnya hasil
evaluasi pelaksanaan
anggaran dalam
penyusunan perencanaan
anggaran kedepan.

Kualitas dan kuantitas
Pengelola keuangan
belum sesuai dengan
kompetensi dan beban
kerja yang ada.

Setiap tahun masih
ada temuan dari
Hawasbid atas
pelaksanaan anggaran

Telah
diterbitkannya
setiap awal tahun
anggaran SK
Sekretaris
Mahkamah Agung
tentang Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
anggaran

Telah
diterbitkannya
Keputusan
Sekretaris MA
Nomor
166/SEK/SK/XI/2
013 tanggal 22
November 2013
tentang Penetapan
Unit Layanan
Pengadaan (ULP)

Telah dibentuknya
LPSE di
Mahkamah
Agung.

Opini WTP atas
Laporan
Keuangan
Mahkamah
Agung.

Memperkuat
kemampuan
SDM Pengelola
Anggaran

Adanya
keharusan
pelaksanaan
anggaran
dilakukan oleh
unit layanan
pengadaan
internal.

Adanya
keharusan
pengumuman
pengadaan
barang dan jasa
melalui LPSE
Mahkamah
Agung.

transparansi
pengelolaan
penerimaan dan
belanja

Diterapkannya
reward and
punishment.

Diterapkannya
anggaran
berbasis kinerja
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Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga

dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa

kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan

pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“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 sistem

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 IV tahun 2020-2024 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 2020-2024 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.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang

selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional

untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni
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tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen

perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun

2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun

2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM

tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/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 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka

Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas,

fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam

mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka

Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks

Kerangka Regulasi. Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan

Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang

terdapat dalam rancangan awal RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi

dalam rencana strategis tahun 2020-20124 adalah:
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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.

Pengadilan agama Pariaman Kelas IB sebagai salah satu lembaga negara dibidang

peradilan yang merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM

tahun 2020-2024 namun tidak bisa menetapkan kerangka regulasi, penetapan

kerangka regulasi dibuat Mahkamah Agung RI sudah barang tentu akan selalu

seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan

strategi Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Pariaman dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus

didukung dengan struktur organisasi yang jelas. Tugas dan fungsi Pengadilan

dilaksanakan Pimpinan Pengadilan dengan dibantu Sekretariat dan Kepaniteraan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata

kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam hal tugas,

tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan

keskretariatan yang sebelumnya masih mengacu pada ketentuan peraturan lama

(belum ada pemisahaan Panitera dan Sekretaris).

Sejak tahun 2016 telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, sehingga sudah terpisah tugas dan wewenang antara Panitera dan
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Sekretaris, serta mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan eselonisasi

pada bagian kesekretariatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 yakni Panitera pengadilan tidak merangkap Sekretaris

pengadilan.

Sesuai dengan PERMA Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan.

a. Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pasal 104

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

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab

Ketua Pengadilan Agama .

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan

surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama , terdiri atas:

a. Panitera Muda Permohonan;

b. Panitera Muda Gugatan; dan

c. Panitera Muda Hukum.

b. Kesekretariatan Pengadilan Agama

Pasal 315

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris.
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Pasal 316

Kesekretariatan Pengadilan Agamamempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber

daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

Pasal 318

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB terdiri atas a. Subbagian

Perencanaan dan Teknologi Informasi dan Pelaporan, b. Subbagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Lakasana, c. Subbagian Umum dan

keuangan.

Pasal 418

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung

jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilann.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai

dengan bidang tugas keahliannya.

(4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan

(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA

BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA
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Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama

Pariaman menyusun target kinerja kemudian sasaran strategis dan indikator

kinerja yang harus dicapai dan dituangkan kedalam target kinerja dan matrik

rencana strategis sebagai berikut:

SASARAN TARGET

Uraian Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Terwujudnya
Proses Peradilan
Yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara
yang diselesaikan tepat
waktu

100% 99% 99% 99% 99%

c. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum:

- Banding 99% 99% 99% 99% 99%

- Kasasi 99% 99% 99% 99% 99%

- PK 100% 100% 100% 100% 100%

d. Index responden
pencari keadilan yang
puas terhadap
layanan peradilan

99% 99% 99% 99% 99%
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Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

b.Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui Mediasi

4% 4% 4% 4% 4%

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

100% 100% 100% 100% 100%

d.Persentase putusan
yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya
Akses Peradilan
Bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

b.Persentase perkara
yang diselesaikan
diluar gedung
Pengadilan

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase Perkara
Permohonan
(Voluntair) Indentitas
Hukum

100% 100% 100% 100% 100%

d.Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%
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Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase putusan
Perkara Perdata yang
ditindaklanjtu
(dieksekusi)

100% 100% 100% 100% 100%

Sedangkan target kinerja terhadap program dan kegiatan Pengadilan Agama

Pariaman yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran
Program

Indikator Target

2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Perkara
yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

100% 100% 100% 100% 100%

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

Sasaran
Program

Indikator Target

2020 2021 2022 2023 2024

Terwujudnya
sistem
manajemen
informasi yang
terintegrasi dan
menunjang
sistem
peradilan yang
sederhana,
transparan dan
akuntabel

Meningkatkan
pengelolaan layanan
sistem informasi
terintegrasi

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya
pengelolaan
administrasi
kepegawaian dan
pengembangan SDM
berdasarkan parameter
objektif

80% 82% 85% 87% 90%
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Meningkatnya kualitas
rencana program dan
anggaran serta
organisasi tata laksana
secara transparan,
efektif dan efesien

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya
pengelolaan sarana dan
prasarana penunjang
pelayanan peradilan

85% 90% 95% 98% 100%

Meningkatnya
pengelolalaan
pelaporan keuangan
yang transparan dan
akuntabel

100% 100% 100% 100% 100%

Terselenggaranya
Pelayanan Pimpinan

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan
pengelolaan keamanan,
urusan tata usaha,
rumah tangga dan dinas
sikap mental

100% 100% 100% 100% 100%

Program ini direncanakan terlaksana selama 12 bulan setiap tahunnya dalam

rangka penyelenggaraan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program Indikator Target

2020 2021 2022 2023 2024

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
dalam mendukung
pelayanan
peradilan

98% 98% 98% 98% 98%
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Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan agama

Pariaman Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 3

program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung serta Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Agama, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana

terlampir dalam dokumen ini.
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Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman tahun 2020-2024 disusun dengan

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,

Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun

2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis.

Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Pariaman. Selain

itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika

hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai

Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan

Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat

pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan

sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan

hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu

istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama,

penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan

pembelajaran e-learning, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi

pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya

permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Pengadilan Agama

Pariaman mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya

penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen

penanganan perkara dan penguatan akses peradilan guna membantu
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masyarakatkan miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke

pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan,Pengadilan

Agama Pariaman telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Agama

Pariaman Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu Menjaga Kemandirian

Peradilan Agama, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada

Pencari Keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama dan

Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Agama.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman periode tahun

2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Pengadilan

Agama Pariaman dan arah kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Pariaman

yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk

mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan

juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target

kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan

perubahan. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana

pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap

kegiatan yang dikelola. Dengan Rencana stretegis ini pula, diharapkan unit-unit

kerja dilingkungan Pariaman memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun

bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu

2020-2024, sehingga visi dan misi Pariaman dapat terwujud dengan baik.





MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Agama Pariaman
Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN YANG AGUNG
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Peradilan Agama;

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Agama.

No
Tujuan Target

Jangka
Menengah

Sasaran Target Program Kegiatan Indikator Kinerja
KegiatanUraian Indikator

kinerja
Uraian Indikator kinerja 2020 2021 2022 2023 2024

1 Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
sistem
peradilan
melalui
proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntabel.

Persentase
para pihak
yang
percaya
terhadap
sistem
peradilan

100 % Terwujudn
ya Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan
Akuntabel

a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
Manajeme
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Urusan
Administrasi

Perkara dilingkungan

Peradilan Agama yang

diselesaikan melalui

pembebasan biaya perkara

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

100% 100% 99% 99% 99%

c. Persentase
perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

- Banding 99% 99% 99% 99% 99%

- Kasasi 99% 99% 99% 99% 99%

- PK 100% 100% 100% 100% 100%



d. Index
responden
pencari
keadilan yang
puas terhadap
layanan
peradilan

99 99 99 99 99

2 Terwujudnya
pelayanan
akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
perkara
yang
diselesaikan
tepat waktu

100 % Peningkata
n
Efektivitas
Pengelolaa
n
Penyelesaia
n Perkara

a. Persentase Isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

b. Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
melalui
Mediasi

4% 4% 4% 4% 4%

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

100% 100% 100% 100% 100%



d. Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
sejak diputus

100% 100% 100% 100% 100%

3. Terwujudnya
pelayananan
akses
peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
perkara
yang
diselesaikan
melalui
pembebabas
an biaya
/prodeo

100 % Meningkatn
ya Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirk
an

a. Persentase
Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Perkara dilingkungan
Peradilan Agama yang
diselesaikan melalui
pembebasan biaya perkara

Persentase
perkara
yang
diselesaika n
melalui
sidang
keliling/
Zitting
plaats

100 % b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
di luar
Gedung
Pengadilan

100% 100% 100% 100% 100% Perkara dilingkungan
Peradilan Agama yang
diselesaikan melalui
sidang diluar gedung



Persentase
identitas
hukum yang
terpenuhi

100% c. Persentase
Perkara
Permohonan
(Voluntair)
Identitas
Hukum

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase
perkara
yang
terlayani
melalui
posbakum

100 % d. Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100% Perkara dilingkungan
Peradilan Agama yang
diselesaikan melalui jam
layanan bantuan hukum

4. Terwujudnya
Pelayanan

Persentase
Putusan
Perkara
Perdata
Agama yang
Ditindaklan
juti
(dieksekusi )

100 % Meningkatn
ya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi).

100% 100% 100% 100% 100%

Pariaman, 21 September 2021
Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

YANG ARIANI, S.Ag, M.H
NIP. 196202221994032001



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Agama Pariaman
Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN YANG AGUNG
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Peradilan Agama;

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Agama.

No
Tujuan Target

Jangka
Menengah

Sasaran Target Program Kegiatan Indikator Kinerja
KegiatanUraian Indikator

kinerja
Uraian Indikator kinerja 2020 2021 2022 2023 2024

1 Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
sistem
peradilan
melalui
proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntabel.

Persentase
para pihak
yang
percaya
terhadap
sistem
peradilan

100 % Terwujudn
ya Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan
Akuntabel

a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
Manajeme
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Urusan
Administrasi

Perkara dilingkungan

Peradilan Agama yang

diselesaikan melalui

pembebasan biaya perkara

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

100% 100% 99% 99% 99%

c. Persentase
perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

- Banding 99% 99% 99% 99% 99%

- Kasasi 99% 99% 99% 99% 99%

- PK 100% 100% 100% 100% 100%



d. Index
responden
pencari
keadilan yang
puas terhadap
layanan
peradilan

99 99 99 99 99

2 Terwujudnya
pelayanan
akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
perkara
yang
diselesaikan
tepat waktu

100 % Peningkata
n
Efektivitas
Pengelolaa
n
Penyelesaia
n Perkara

a. Persentase Isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

b. Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
melalui
Mediasi

4% 4% 4% 4% 4%

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

100% 100% 100% 100% 100%



d. Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
sejak diputus

100% 100% 100% 100% 100%

3. Terwujudnya
pelayananan
akses
peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase
perkara
yang
diselesaikan
melalui
pembebabas
an biaya
/prodeo

100 % Meningkatn
ya Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirk
an

a. Persentase
Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Perkara dilingkungan
Peradilan Agama yang
diselesaikan melalui
pembebasan biaya perkara

Persentase
perkara
yang
diselesaika n
melalui
sidang
keliling/
Zitting
plaats

100 % b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
di luar
Gedung
Pengadilan

100% 100% 100% 100% 100% Perkara dilingkungan
Peradilan Agama yang
diselesaikan melalui
sidang diluar gedung



Persentase
identitas
hukum yang
terpenuhi

100% c. Persentase
Perkara
Permohonan
(Voluntair)
Identitas
Hukum

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase
perkara
yang
terlayani
melalui
posbakum

100 % d. Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100% Perkara dilingkungan
Peradilan Agama yang
diselesaikan melalui jam
layanan bantuan hukum

4. Terwujudnya
Pelayanan

Persentase
Putusan
Perkara
Perdata
Agama yang
Ditindaklan
juti
(dieksekusi )

100 % Meningkatn
ya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi).

100% 100% 100% 100% 100%

Pariaman, 21 September 2021
Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

YANG ARIANI, S.Ag, M.H
NIP. 196202221994032001



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 – 2024

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Kode Program Sasaran Indikator Kinerja
Target

Indikator Pendanaan

(dalam Rp. (000))

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

005.01.
01

Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung

Meningkatkan
kualitas layanan
dukungan
manajemen
untuk
mendukung
pelaksanaan
pelayanan prima

Terselenggaranya
layanan dukungan
manajemen satker
daerah

12

bln

12

bln

12

bln

12

bln

12

bln

7.20.5180 7.181.166 7.181.166 7.115.265 6.800.087
Terselenggaranya
layanan perkantoran

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

005.01.
02

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Terselenggarany
a penyelesaian
perkara yang
sederhana,
transparan dan
akuntabel

Terselenggaranya
layanan sarana dan
prasarana internal

1

Layanan

1
Layanan

1
Layanan

1
Layanan

1
Layanan 370.100 57.500 1.500.000 450.000 500.000

005.04.
08

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terselenggarany
a penyelesaian
perkara yang
sederhana,
transparan dan
akuntabel

Terselenggaranya
perkara yang
diselesaikanmelalui
pembebasan biaya
perkara

25

Pkr

30

Pkr

30

Pkr

30

Pkr

30

Pkr
32.500 80.100 80.100 80.100 80.100

Terselenggaranya
Perkara yang
diselesaikan diluar
gedung pengadilan

15

Pkr

15

Pkr

15

Pkr

20

Pkr

20

Pkr



Pariaman, 21 September 2021
Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

YANG ARIANI, S.Ag, M.H
NIP. 196202221994032001

Terselenggara
Pencari Keadilan
Golongan Tertentu
yangMendapatkan
Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

-
456
orang

456
orang

456
orang

456
orang



PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

Nomor : W3-A2/837/OT.01.2/IV2020

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024 , Mahkamah Agung perlu menyusun Rencana
Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-202;

c. bahwa berdasarkan pertimbanngan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Pariaman Kelas IB Tahun 2020-2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN
AGAMA PARIAMAN KELAS IB

KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman
Kelas IB Tahun 2020-2024, yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Pariaman Kelas

IB;
3. Arah Kebijakan dan Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka

Kelembagaan Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama

Pariaman Kelas IB.

KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB Tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi
dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Agama
Pariaman Kelas IB untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun
2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB Tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Agama
Pariaman Kelas IB periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020
sampai dengan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 21 September 2021
Ketua,

YANG ARIANI, S.Ag, M.H
NIP. 197304131998032002

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Arsip.



PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

Nomor : W3-A2/1135/OT.01.2/IX/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dan
Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2035

b. Bahwa untuk membentuk Rencana Strategis perlu membentuk Tim
Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama
Pariaman Kelas IB

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB ini dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu
Renstra Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor
14 Tahun 1985;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Hakim;

c. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);

f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA
STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana
Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB;

Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua, Panitera
dan Sekretaris Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB;

Ketiga : Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama
Pariaman Kelas IB agar melaporkan hasil penyusunan Reviu Rencana
Strategis 2020-2024 kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.

Keempat : Seluruh biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB Tahun Anggaran 2020;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 13 September 2021
Ketua,

YANG ARIANI, S.Ag, M.H
NIP. 197304131998032002

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Arsip.



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
NOMOR : W3-A2/1135/OT.01.1/IX/2021
Tanggal : 13 September 2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

Pembina : Ketua Pengadilan Agama Pariaman

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman

Pengarah : Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pariaman

Koordinator : Panitera Pengadilan Agama Pariaman

: Sekretaris Pengadilan Agama Pariaman

Anggota : Panitera Muda Hukum

: Panitera Muda Gugatan

: Panitera Muda Permohonan

: Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

: Kasubag Umum dan Keuangan

: Kasubag Kepegawaian dan Ortala

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 13 September 2021
Ketua,

YANG ARIANI, S.Ag, M.H
NIP. 197304131998032002



PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I.B
Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman, Tlp. (0751) 91900
Website: www.pa-pariaman.go.id. e-mail : admin@pa-pariaman.go.id

Nomor : W3-A3/1147/0T.01.3/IX/2021 Pariaman, 15 September 2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Tim Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024

Kepada
Yth. Seluruh Tim Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan adanya Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Agama Pariaman

Kelas IB maka dengan ini kami mengundang saudara/i untuk hadir acara rapat membahas hal

tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis/ 16 September 2021

Jam : 09 00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

Demikian untuk di hadiri, Terima Kasih.

Wassalam
Ketua,

YANG ARIANI, S.Ag, M.H
NIP. 1973041319982002



PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman,Tlp. 0751-91900,

Website : pa-pariaman.go.id, e-mail :pa.pariaman@pta-padang.go.id

Ket :
*) : coret yang tidak perlu

Hari/Tanggal/Jam Kamis, 16 September 2021

Tempat Ruang Rapat Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

Pimpinan Rapat Ketua

Peserta Rapat Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024

Agenda Rapat

1. Pembukaan Rapat oleh Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB sebagai Pembina Tim;

2. Pembahasan : Membuat Reviu Renstra tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Pariaman

berdasarkan peraturan Bappenas Nomor 5 Tahun 2019

3. Tim menyusun Reviu Renstra 2020-2024 sesuai outline yang sudah ada.

4. Tim membuat Reviu Renstra 2020-2024 berdasarkan RJMN yang sudah ada

5. Pembuatan Reviu Renstra sudah selesai pada bulan September 2021.

6. Reviu Renstra 2020-2024 harus di buatkan Surat Keputusan untuk penetapan nya



PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
Jl. Syekh Burhanuddin No. 109 Karan Aur Kota Pariaman

Tlp. 0751-91900
Website : pa-pariaman.go.id

e-mail :pa.pariaman@pta-padang.go.id

PEMBAHASAN :

No. Uraian Pembahasan Tindak Lanjut
Target

Penyelesaian
Penanggung

Jawab

Tgl.
Penyelesaia
n (Status)

1. Tim Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 membuat rancangan
Renstra sesuai dengan outline yang sudah ada dari Bapennas

Sesuai dengan Peraturan Bapennas nonor 5
tahun 2019

3 Hari Panitera/Sekretaris

2. Reviu Renstra harus sesuai dengan RPJMN Reviu Renstra harus sesuai dengan RPJMN 3 Hari Panitera/Sekretaris

3. Penetapan Reviu Renstra 2020-2024 Penetapan Reviu Renstra 2020-2024 3 Hari Panitera/Sekretaris

Pariaman, 16 September 2021

Diketahui Oleh,

Yang Ariani, S.Ag, M.H
Pimpinan Rapat



PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I.B
Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman, Tlp. (0751) 91900
Website: www.pa-pariaman.go.id. e-mail : admin@pa-pariaman.go.id

Dokumentasi
Kegiatan Rapat Tim Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024

Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB
Kamis, 16 September 2021
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