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KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KWANDANG 
NOMOR W26-A6/28.b/OT.01.2/I/2019 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KWANDANG 
TAHUN 2015 - 2019 

 
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KWANDANG 

 
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035);  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Wakil Ketua 
Pengadilan Agama Kwandang tentang Rencana Strategis 
Pengadilan Agama Kwandang Tahun 2015-2019. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

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

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan 
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan; 

  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 
(Renstra K/L) 2015-2019; 

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;dan 

   
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KWANDANG 
TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN  AGAMA 
KWANDANG TAHUN 2015-2019. 

 
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kwandang 

Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra PA 
Kwandang Tahun 2015-2019 sebagaimana terdapat dalam 
Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

   
KEDUA : Renstra PA Kwandang Tahun 2015-2019 merupakan acuan 

dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Agama Kwandang. 

 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN 
AGAMA KWANDANG 
NOMOR W26-A6/28b/OT.01.2/I/2019 
TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA 
KWANDANG 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS 
PENGADILAN AGAMA KWANDANG 

2015-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah

tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kwandang.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan

lndikator Tujuan, Sasaran dan lndikator Sasaran dengan Target yang

dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis

disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Mahkamah Agung Rl Tahun 2A11 dan jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2AA4 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kementerianllembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen

perenmnaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi

anggaran yang diterima Pengadilan Agama Kwandang.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan temrujud peningkatan

transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama

Kwandang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya

dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Kwandang Tahun 2018 - 2019

yang lebih akuntabel Pengadilan Agama Kwandang adalah pelaksana

kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami

menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan

adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesaldprioritas

dan kebijakan pirnpinan Pengadilan Agama Kwandang. SemoEa Review Renstra

ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Kwandang



yaitu "Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung dan Berwibawa Pada

Pengadilan Agqma Kwandang"

Kwandang, Februari 2419

Pengadilan Agama K
E

LATIEF, S.Ag., kI.H.
405{ 12003d21A01
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BAB I – PENDAHULUAN 

 

1.1. KONDISI UMUM 

Renstra tahun 2018 – 2019 Pengadilan Agama Kwandang 

merupakan kelanjutan dari Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu indikasi reformasi system 

peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Agama 

Kwandang dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang administrasi 

organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Kwandang 

merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung 

Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum 

dan keadilan. Pengadilan Agama Kwandang sebagai kawal depan MA RI 

bertugas berwenang  

Perencanaan strategis merupakan suatu proses evaluasi 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) 

sampai dengan 2 (dua) tahun secara sistematis dan berkesinambungan 

dengan memperhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada di 

lingkungan Pengadilan Agama Kwandang. Pelaksanaan rencana strategis 

(RENSTRA) ini dilengkapi dengan program kemudian diuraikan dengan 

rencana tindakan. 

Renstra ini diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, 

dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang kompoten, meskipun 

dalam tahap awal beroperasionalnya Pengadilan Agama Kwandang 

ditunjang oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Akan tetapi 

perhitungan perkembangan lingkungan internal dan eksternal Pengadilan 

Agama Kwandang tetap dilakukan dengan menetapkannya sebagai 

variable strategis. 

Pengadilan Agama Kwandang dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi 
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Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana 

kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Analisis kondisi strategi merupakan metode analisis dengan pendekatan 

sosiologis dimana dalam menentukan perencanaan  berorientasi pada 

kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun 

sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, 

pencari keadilan (justitiabelen). 

Analisis kondisi strategi menggunakan metode analisis SWOT 

(strengths, weaknesses, opportuneties, and threatmens) terhadap kondisi riil 

Pengadilan Agama Kwandang. Dengan melakukan analisis kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang 

tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan rencana strategi 

Pengadilan Agama Kwandang ke depan, meliputi: 

1.2.1. Analisis Lingkungan Internal 

Identifikasi kondisi lingkungan internal Pengadilan Agama Kwandang, 

sebagai berikut : 

1.2.1.1. Kekuatan (Strenghts) 

1. Merupakan voorvost (kawal depan) Mahkamah Agung  disalah satu 

wilayah di Propinsi Gorontalo 

2. Alokasi anggaran operasional kantor 

3. Adanya  Undang-Undang  yang  mengatur  kewenangan Pengadilan 

Agama Kwandang selaku Pengadilan Tingkat Pertama  

1.2.1.2. Kelemahan (weaknesses) 

1. Kurangnya jumlah pegawai 

2. Kurangnya alokasi anggaran kegiatan yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi pengadilan 

3. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan 

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama 

Kwandang  
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4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan publik yang 

belum maksimal 

1.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal 

Seperti halnya lingkungan internal, lingkungan eksternal juga memiliki dua 

sisi. Pertama yaitu kondisi eksternal yang dapat membantu atau 

mendorong Pengadilan Agama Kwandang untuk dapat mewujudkan visi 

dan misi sebagaimana yang telah ditentukan, kondisi disebut dengan 

peluang (opportunities). Sisi kedua hal yang sebaliknya yaitu kondisi yang 

jika tidak diantisipasi dapat menghambat terwujudnya visi dan misi yang 

disebut hambatan (threatments). 

Berikut ini akan diuraikan mengenai peluang dan hambatan yang dimiliki 

oleh Pengadilan Agama Kwandang saat ini sebagai berikut: 

1.2.2.1. Peluang (opportunities). 

1. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik 
untuk internal maupun eksternal  

2. Perkembangan aplikasi berbasis web 

3. Dukungan pemerintah daerah terhadap pengadilan agama 

4. Kerja sama dengan pihak bank berkaitan dengan biaya panjar perkara 
dan rekening keuangan perkara 

1.2.2.2. Hambatan (Threatments) 
1. Belum maksimalnya penerapan sistem reward dan punishment untuk 

mengontrol kinerja aparat peradilan. 

2. Anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadaan 

sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga belum semua 

program dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan  

3. Luasnya wilayah yang membatasi jangkauan masyakarat terhadap 

layanan pengadilan 
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Analisis SWOT 

IFAS 
STRENGTHS (S) 

WEAKNESSES 
(W) 

EFAS  

1. Merupakan voorvost 
(kawal depan) 
Mahkamah Agung  
disalah satu wilayah 
di Propinsi Gorontalo 

2. Alokasi 
anggaran 
operasional kantor 

3. Adanya  Undang-
Undang  yang  
mengatur  
kewenangan 
Pengadilan Agama 
Kwandang selaku 
Pengadilan Tingkat 
Pertama. 

1. Kurangnya 
jumlah pegawai 

2.  Kurangnya 
alokasi 
anggaran 
kegiatan yang 
berkaitan 
dengan tugas 
dan fungsi 
pengadilan 

3. Belum memiliki 
mekanisme 
evaluasi yang 
dapat 
mengukur 
kepuasan 
masyarakat 
pencari 
keadilan di 
wilayah hukum 
Pengadilan 
Agama 
Kwandang 

4. Ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
layanan publik 
yang belum 
maksimal 

OPPORTUNITIES (O) STRATEGI SO STRATEGI WO 

1. Adanya kegiatan 
pengawasan yang 
dilaksanakan secara 
berkala baik untuk 
internal maupun 
eksternal  

2. Perkembangan aplikasi 
berbasis Web 

3. Dukungan Pemerintah 
Daerah terhadap 
Pengadilan Agama 

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel. 

Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 
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4. Kerja sama dengan 
pihak bank berkaitan 
dengan biaya panjar 
perkara dan rekening 
keuangan perkara 

TREATHS (T) STRATEGI ST STRATEGI WT 

1. Belum maksimalnya 
penerapan sistem 
reward dan punishment 
untuk mengontrol kinerja 
aparat peradilan 

2.  Anggaran yang 
diberikan oleh 
Mahkamah Agung untuk 
pengadaan sarana dan 
prasarana masih sangat 
terbatas sehingga belum 
semua program dapat 
dilaksanakan sesuai 
kebutuhan 

3.  Luasnya wilayah yang 
membatasi jangkauan 
masyakarat terhadap 
layanan pengadilan 
 

1. Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

2. Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

1. Meningkatnya 
pelaksanaan 
pengawasan 
kinerja aparat 
peradilan 
secara optimal 

2. Meningkatnya 
tranparansi 
pengelolaan 
SDM, 
Keuangan dan 
Aset 

 

1.3. Pihak-Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 
Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Kwandang 

beserta kebutuhan, harapan dan strategi organisasi dalam memenuhinya dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 

No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

1. Masyarakat 
pencari 
keadilan (para 
pihak) 

Permohonan/gugatan 
dapat segera (cepat) 
diputuskan 

Penggunaan SDM yang 
kompeten, penetapan dan 
pengembangan SOP 
bidang kepaniteraan dan 
bidang kesekretariatan, 
penerapan teknologi 
informasi yang handal dan 
mendukung layanan 
masyarakat pencari 
keadilan.  

Biaya perkara terjangkau Perhitungan biaya perkara 
berdasarkan pada 
peraturan perundangan 
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No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

yang berlaku.  

Dikabulkannya prodeo 
(DIPA) 

Perencanaan anggaran 
sesuai dengan estimasi 
kebutuhan prodeo wilayah 
yuridiksi. 

Persidangan perkara 
tepat waktu dan 
transparan 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Putusan memenuhi rasa 
keadilan 

Telaah berkas perkara 
harus jelas subyek dan 
obyek hukumnya. 

Hasil produk pengadilan 
diterima tepat waktu 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Monitor informasi 

perkara 

Peningkatan dan 

pengembangan Tegnologi 

Informasi (TI),Memberikan 

informasi secara jelas 

kepada pencari keadilan 

Mesin antrian sidang dan 

terlaksanakanya 

persidangan secara 

tertib dan teratur 

Meningkatkan 

pengembangan Tegnologi 

Informasi dan 

Memperlancar jalannya 

sidang 

2. Pengadilan 
Tinggi Agama 
Gorontalo dan, 
Mahkamah 
Agung RI 

Meningkatnya 
penyelesaian perkara 
yang sederhana, tepat 
waktu, transparan dan 
akuntabel 

Penyediaan dan 
penggunaan SDM yang 
kompeten. 

Meningkatnya 
penyelesaian perkara 
dalam jangka waktu 5 
bulan   

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatnya pelayanan Penetapan, 
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No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

perkara miskin dan 
terpinggirkan yang 
diselesaikan secara 
tepat waktu 

pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatnya pelayanan 
perkara miskin dan 
terpinggirkan yang 
mendapatkan layanan 
Posbakum  secara tepat 
waktu 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatnya 
penyelesaian 
putusan/penetapan 
secara tepat waktu yang  
diunggah ke website 

Penerapan teknologi 
informasi yang mendukung 
pelayanan, penyediaan 
SDM yang diperlukan. 

Meningkatnya 
penyelesaian minutasi 
berkas perkara tepat 
waktu 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatnya 
administrasi penerimaan 
perkara yang efektif, 
efesien dan akuntabel 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatnya 
penyelesaian 
administrasi putusan 
perkara yang efektif, 
efesien dan akuntabel 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatnya pelayanan 
penyampaian  
salinan/putusan tepat 
waktu 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatnya 
penerbitan akta cerai 
secara cepat dan tepat 
waktu 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatnya pelayanan 
penyerahan akta cerai  
secara cepat dan tepat 
waktu 

Penetapan, 
pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan 
SOP bidang kepaniteraan 
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No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

berjalan sesuai ketentuan. 

3. Pengadilan 
Agama se 
Indonesia 

Meningkatnya kerjasama 

dalam hal pemenuhan 

bantuan 

panggilan/PBTTabayun 

secara tepat waktu 

Mengefektifkan portal 

abayunsecara online dan 

pemantauan pelaksanaan 

SOP bidang kepaniteraan/ 

kejurusiataan berjalan 

sesuai ketentuan. 

Meningkatkan kerja 

sama dalam hal delegasi 

untuk pelaksanaan 

Pemeriksaan Setempat 

Mengefektifkan portal 

Tabayun secara online 

pemantauan pelaksanaan 

SOP bidang kepaniteraan/ 

kejurusiataan berjalan 

sesuai ketentuan. 

Meningkatkan kerjasama 

dalam hal delegasi 

pelaksanaan sita dan 

eksekusi 

Mengefektifkan portal 

abayunsecara online, 

pemantauan pelaksanaan 

SOP bidang kepaniteraan/ 

kejurusiataan berjalan 

sesuai ketentuan 

4. Kantor Urusan 
Agama (KUA) 
Kecamatan, 
sesuai wilayah 
yuridiksi 

Diterimanya salinan 
putusan cerai 
gugat/cerai talak 

Intensifikasi koordinasi 
kemajuan laporan perkara 
ke unit satuan kerja internal 
Pengadilan Agama 
Kwandang 

5. Instansi 
Pemerintah 
Daerah yang 
menangani 
kepegawaian 
PNS 

Sidang perkara digelar 
dengan memperhatikan 
ketentuan izin perceraian 
PNS, yaitu dengan 
memperoleh izin atau 
penolakan dari pejabat 
yang berwenang untuk 
melakukan perceraian 

Sosialisasi ketentuan 
peraturan atau petunjuk 
dari Mahkamah Agung 
kepada Majelis Hakim yang 
menangani perkara cerai 
gugat/cerai talak. 

Adanya tembusan 
salinan Akta Cerai 
pegawai yang menjadi 
tanggung jawabnya 

Intensifikasi koordinasi dan 
komunikasi kemajuan 
laporan perkara unit satuan 
kerja internal Pengadilan 
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No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

Agama Gorontalo 

6. Bank Tidak adanya manipulasi 

biaya perkara 

Menindaklanjuti ketentuan 

buku II tentang panjar biaya 

perkara, peningkatan SDM 

di Meja I dan Kasir dan 

pelaksanaan SOP 

Pengajuan/Penerimaan 

Perkara  

Mendapatkan kepuasan 

pelanggan secara 

finansial 

Menyediakan SDM yang 

handal, terampil, teliti dan  

memantau pelaksanaan 

SOP di Meja Kasir dan 

Meja I 

 Melakukan transaksi yang 

berhubungan dengan biaya 

perkara 

 Melakukan pencairan dana 

APBN tepat waktu  

7. Posbakum Permohonan/ gugatan 

selesai tepat waktu, 

benar serta lancarnya 

proses pengajuan 

perkara di Pengadilan 

Melakukan evaluasi dan 

intensifkan koordinasi untuk 

peningkatan Layanan 

Masyarakat pencari 

keadilan 

Membantu atau 

melayani para pemcari 

keadilan 

Mengarahkan para pihak 

pencari keadilan untuk 

konsultasi dalam 

pembuatan surat gugatan/ 

permohonan 

8. Kantor Pos Terlaksananya proses 

pengiriman dan 

Penetapan, 

pengembangan, dan 
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No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

penerimaan, dokumen-

dokumen berkaitan 

dengan Kesekretariatan 

dan Kepaniteraan 

pemantauan pelaksanaan 

SOP bidang persuratan 

 

Peningkatan incame dan 

kepercayaan para 

pelanggan 

Legalisasi alat bukti dan 

pengiriman surat melalui 

Kantor Pos  

9. RRI Terlaksananya atau 

sampainya informasi 

melalui media elektronik 

Meningkatkan pemantauan 

pelaksanaan SOP bidang 

kejurusitaan (pemanggilan 

masmedia). dan   

intensifkan koordinasi 

antara Panitera Pengganti 

dengan Jurusita dan Majelis 

Hakim 

intensifkan koordinasi 

antara Panitera Pengganti 

dengan Jurusita dan Majelis 

Hakim 

Menyiapkan brosur dan 

memberikan informasi 

kepada pencari keadilan 

akan kemudahan dan 

percepatan penyelesaian 

perkara bagi Tergugat yang 

jelas alamatnya  

10 Advokat Menjadi 

perantara/mewakili para 

pihak 

Menetapkan kelengkapan 

syarat bagi seorang 

Advokad/Pengacara untuk 

mewakili kliennya di 
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No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

Pengadilan seperti surat 

kuasa, kartu Anggota dan 

Berita Acara Penyumpahan 

Mendapatkan pelayanan 

dan kepastian hukum 

bagi kliennya secara 

cepat dan tepat 

Menetapkan syarat bagi 

kelancaran jalannya 

persidangan dengan 

menyiapkan soft cofy 

gugatan/ permohonan, 

jawaban, replik, duplik dan 

kesimpulan 

11. KPKNL Penerbitan asset BMN Meningkatkan SDM bagi 

pengelola aset untuk 

diverifikasi oleh KPKNL dan 

peningkatan pemantauan 

pelaksanaan SOP bidang 

Umum 

12. KPPN Memberikan pelayanan 

prima kepada satker-

satker 

Menyampaikan dokumen 

pencairan secara teliti dan 

tepat waktu untuk verifikasi 

dan disetujui KPPN  

Meningkatkan pemantauan 

pelaksanaan SOP bidang 

Umum dan Keuangan 

berjalan sesuai ketentuan 

13. DJPP Terealisasinya anggaran 

APBN 

Membuat perencanaan dan 

melaksanakan 

perencanaan anggaran 

yang sudah ditargetkan 

14 TASPEN Penertiban SK 

pensiunan tepat waktu 

Pemantauan pelaksanaan 

SOP bidang kepegawain 
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No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

berjalan sesuai ketentuan 

Terlaksananya jaminan 

hari tua bagi pegawai 

yang pensiun 

 

Menyiapkan dan 

melengkapi data-data 

pegawai yang akan pensiun 

dalam paperles/simpeg 

15. BKN Penerbitan SK pangkat 

tepat waktu 

Pemantauan pelaksanaan 

SOP bidang kepegawain 

berjalan sesuai ketentuan 

Terlaksananya 

kesejahteraan pegawai 

dan administrasi 

kepegawaian 

Menyiapkan dan 

melengkapi data-data 

pegawai secara akurat 

yang akan mutasi atau naik 

pangkat dalam 

paperles/simpeg 

16 Badan Statistik Terpenuhinya informasi 

kepada masyarakat 

tentang perkara yang 

diterimadan yang putus 

Pemantauan pelaksanaan 

SOP bidang kepaniteraan, 

Panmud Hukum  berjalan 

sesuai ketentuan dan 

meningkatkan koordinasi 

dengan instansi 

17. Kantor 

Kelurahan 

Terjalinnya hubungan 

baik dan terlaksananya 

panggilan/ 

pembereritahuansidang 

melalui aparat 

pemerintah 

Relas panggilan 

disampaikan ke kelurahan 

sesuai SOP 

Meningkatkan koordinasi 

dalam pelaksanaan 

penyitaan, eksekusi dan 

pemeriksaan setempat 

18. Pemda/Kantor 

Dinas Catatan 

Sipil 

Terlaksananyakerjasama 

antara instansi tersebut 

dalam hal bantuan 

Sosialisasi ketentuan 

peraturan perundang-

undangan tentang hal yang 
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No. 
Pihak 

Berkepentingan 
Kebutuhan dan Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

pemanggilan/ 

pemberitahuan gaib 

(selain cerai) 

berkaitan dengan panggilan 

/pemberitahuan putusan 

gaib 

20. Kantor 

Pelayanan 

Pajak (KPP) 

Terlaksananya 

pelaporan dan iuran 

pajak badan hukum/ 

perorangan tepat waktu 

bagi pejabat peradilan  

(LHKPN) atau Aparat 

Sipil (LHKASN) 

Meningkatkan kualitas SDM 

dan intensifkan 

pengawasan baik dalam 

dan luar kedinasan  

Pemantauan pelaksanaan 

SOP bidang kepegawaian 

berjalan sesuai ketentuan 

21 Kepolisian Terlaksananya 

keamanan, ketenangan 

dan ketertiban dalam 

pelaksanaan 

persidangan, eksekusi 

putusan dan penyitaan 

Pemantapan,pengembanga

n dan pemantauan 

pelaksanaan SOP  bidang 

kepaniteraan  khususnya 

penyitaan dan eksekusi 

putusan  

Melakukan koordinasi 

dengan aparat 

keamanan/kepolisian dan 

meningkatkan SDM bidang 

security;    

22 Badan 

Pertanahan 

Terlaksananyakerjasama 

antara instansi tersebut 

dalam hal penyerahan 

berita acara penyitaan 

dan berta acara ekskusi 

terkait sengketa tanah 

warisan atau harta 

bersama 

Melakukan koordinasi 

dengan kantor badan 

pertanahan khususnya 

terkait dengan kasus 

sengketa tanah warisan 

atau harta bersama yang 

telah dilakukan penyitaan 

dan eksekusi; 
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BAB II – VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1. VISI DAN MISI 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kwandang Tahun 2018 - 2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui 

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem 

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas 

dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta 

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kwandang 

diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang 

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018 - 2019, 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan 

organisasi pada tahun 2018 - 2019. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Agama Kwandang. 

Visi Pengadilan Agama Kwandang mengacu pada Visi Mahkamah 

Agung RI adalah sebagai berikut :“ Mendukung Terwujudnya Peradilan 

Yang Agung dan Berwibawa Pada Pengadilan Agama Kwandang“ 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi sebagai 

suatu yang harus diemban atau dilaksanakan dalam rangka mendukung 

dan menopang tercapainya visi yang sudah dirumuskan. Pengadilan 

Agama Kwandang menetapkan misi sebagai berikut: 
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1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparasi. 

2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif 

dan efisien. 

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Kwandang 

seperti yang telah disebutkan di atas, maka visi dan misi harus dirumuskan 

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan 

organisasi. Tujuan yang akan capai Pengadilan Agama Kwandang adalah : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui 

proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi; 

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

 

Berdasarkan tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan Visi 

Pengadilan Agama Kwandang, dirumuskan enam Sasaran Strategis, yakni : 

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

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ; 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

optimal baik internal maupun eksternal; dan 

6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset. 
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Tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator 

kinerja seperti tertuang dalam tabel di bawah ini : 

 

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Keterangan 
Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat 
terhadap sistem 
peradilan 
melalui proses 
peradilan yang 
pasti, 
transparan, dan 
akuntabel 

Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan, dan 
akuntabel 

Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

Indikator 
Kinerja Utama 

Persentase perkara 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

Indikator 
Kinerja Utama 

Persentase penurunan 
sisa perkara 

Indikator 
Kinerja Utama 

Persentase perkara 
yang tidak mengajukan 
upaya hukum: 
 Banding 
 Kasasi 
 Peninjauan 

Kembali 

Indikator 
Kinerja Utama 

Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

Indikator 
Kinerja Utama 

Terwujudnya 
penyederhanaan 
proses 
penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 

Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Persentase isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

Indikator 
Kinerja Utama 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

Indikator 
Kinerja Utama 

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

Indikator 
Kinerja Utama 

Persentase putusan 
yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi 
syariah) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu satu hari 
sejak diputus 

Indikator 
Kinerja Utama 

Terwujudnya 
pelayananan 
akses peradilan 

Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 

Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

Indikator 
Kinerja Utama 
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Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Keterangan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan 

Indikator 
Kinerja Utama 

Persentase perkara 
permohonan (voluntair) 
identitas hukum 

Indikator 
Kinerja Utama 

Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum (posbakum) 

Indikator 
Kinerja Utama 

Terwujudnya 
pelayanan prima 
bagi masyarakat 
pencari keadilan 

Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

Indikator 
Kinerja Utama 

Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan kinerja 
aparat peradilan 
secara optimal baik 
internal maupun 
eksternal 

Persentase pengaduan 
yang dapat 
ditindaklanjuti 

 

Persentase laporan 
hasil pengawasan 
reguler dan insidentil 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

 

Meningkatnya 
tranparansi 
pengelolaan SDM, 
Keuangan dan Aset 
 

Presentase 
peningkatan 
produktifitas kinerja 
SDM (SKP dan 
Penilaian Prestasi 
Kerja) 

 

Persentase 
penyerapan anggaran 
belanja DIPA PA 
Kwandang. 

 

Persentase pencapaian 
output belanja DIPA 
PA. Kwandang 

 

  Persentase 
terpenuhinya 
kebutuhan standar 
sarana dan prasana 
yang mendukung 
peningkatan pelayanan 
prima 
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BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI 

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang 

dalam Reviu Kedua Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 

ditetapkan dalam 8 sasaran yakni : 

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

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.  

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.  

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  

5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan 

Peradilan.  

6. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah 

Agung yang berkualitas.  

7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

optimal. 

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 

 

3.2  Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama 

Terdapat tujuh sasaran strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan 

Diektur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

3514.b/DjA/OT.01.1/SK/12/2016 tentang Reviu Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2015-2019, yaitu: 

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu meningkat; 

2. Penyelesaian Administrasi Perkara Tepat Waktu Meningkat; 

3. Meningkatkan kepastian putusan PA karena putusannya yann 

dimintakan banding/kasasi dikuatkan oleh tingkat banding dan atau 

kasasi; 

4. Mengintegrasikan penatalaksanaan administrasi kepewaian tenaga 

teknis PA; 
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5. Mengintegrasikan penatalaksanaan administrasi perkara peradilan 

agama; 

6. Kemudahan akses berperkara di pengadilan agama bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan; dan 

7. Terwujudnya kemudahan akses informasi tentang peradilan agama. 

3.3  Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kwandang 

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2015-2019 seperti 

tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi “Mendukung 

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung dan Berwibawa di lingkungan 

Pengadilan Agama Kwandang”, maka sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangan Pengadilan Agama Kwandang, maka ditetapkan enam sasaran 

strategis yaitu: 

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

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

optimal baik internal maupun eksternal; dan 

6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset. 

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan dan 

strategi sebagai berikut: 

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

Untuk mewujudkan peningkatan proses penyelesaian perkara, ditetapkan 

arah kebijakan sebagai berikut: 

- Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara tahun sebelumnya pada 

akhir tahun. 

-  Penyelesaian perkara harus kurang dari tiga bulan. 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Untuk mewujudkan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian 

perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 

-  Ketaatan penerapan  SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara. 

-  Optimalisasi penggunaan SIPP bagi setiap Aparatur Pengadilan Agama 
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3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Untuk mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 

- Optimalisasi pelayanan Pos Bantuan Hukum. 

- intensitas sidang diluar gedung pengadilan/pelayanan terpadu 

- peningkatan kuantitas bantuan perkara secara Cuma-cuma  

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Pembacaan amar putusan agar kepatuhan pemohon dalam melaksanakan 

isi amar putusan terlaksana, terutama yang berkaitan dengan nafkah lalai, 

mut’ah dan anak. 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal baik internal maupun eksternal 

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengawasan, ditetapkan arah 

kebijakan sebagai berikut: 

- penguatan aparat pelaksana fungsi pengawasan. 

- penyeragaman parameter objek pengawasan. 

6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset 

Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang administrasi, 

organisasi, keuangan,dan sumber daya manusia, ditetapkan arah kebijakan 

sebagai berikut: 

-  Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja 

barang. 

-  Mengusulkan keikutsertaan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama 

Kwandang pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh 

Mahkamah Agung RI 

-  Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, 

dan Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

- 0ptimalisasi waktu Target realisasi fisik dan anggaran sarana dan 

prasarana. 
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3.4  Kerangka Regulasi 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam 

RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga 

maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi 

yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. 

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam 

rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan 

penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Pengadilan Agama Kwandang sebagai satuan kerja yang berada di bawah 

Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan 

dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, 

penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Kwandang 

tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi). 

 

3.5  Kerangka Kelembagaan 

Pengadilan Agama Kwandang sebagai salah satu pengadilan tingkat 

pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan 

struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kwandang 

dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan. 

 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (2) yaitu terdiri dari 

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Sedangkan dalam pasal 

10 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan  Agama terdiri dari 

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sedangkan Hakim Anggota 

Pengadilan Agama adalah Hakim. 

 

Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu “Pada setiap 

Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang 

Panitera” dan ayat (3) yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera 

Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang 
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Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti”. Sedangkan 

kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan 

adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 

seorang Wakil Sekretaris” dan pasal 44 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap 

Sekretaris Pengadilan”. Ketentuan pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan 

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi 

“Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan”. 

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama 

kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi PENGADILAN 

AGAMA KWANDANG 

 

 

        ...................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut 

rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Pengadilan Agama : 

 

Ketua Hakim Hakim 

Panitera Sekretaris 

Panmud 
Permohonan 

Panmud  
Gugatan 

Panmud  
Hukum 

Kasubag  
Kepegawaian 

Kasubag 
Perencanaan & 

Pelaporan 

Kasubag 
Umum & 
Keuangan 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Panitera Pengganti Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Wakil Ketua 
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a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II 

Pasal 114  

1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas II adalah aparatur tata usaha negara 

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan 

tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.  

2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera  

Pasal 115  

 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara 

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara  

Pasal 116  

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 

dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 

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

perkara; 

e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan 

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;  

f. pelaksanaan mediasi; 

g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas 

II.  

Pasal 117  

 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:  

a. Panitera Muda Permohonan; 

b. Panitera Muda Gugatan; dan 

c. Panitera Muda Hukum.  
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Pasal 118  

 Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi perkara di bidang permohonan.  

Pasal 120  

 Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

perkara di bidang gugatan.  

Pasal 122  

 Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.  

 

b. Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas II  

Pasal 322 

1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha 

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II.  

2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh seorang 

Sekretaris.  

Pasal 323  

 Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, 

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan 

Pengadilan Agama Kelas II  

Pasal 324 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 323, 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;  

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;  

c. pelaksanaan urusan keuangan;  

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;  

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;  

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

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan  
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g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi 

serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.  

Pasal 325  

Kesetretariatan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:  

a. Sub bagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan  

b. Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan  

c. Sub bagian Umum dan Keuangan  

Pasal 326  

 Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, 

program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic, serta 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan  

Pasal 327  

 Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, 

penataan organisasi dan tata laksana. Pasal 328  

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah 

tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.  

 

c. Kelompok Jabatan Fungsional  

Pasal 431  

Kelompok jabatan Fungsional dilingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:  

a. Jabatan Fungsional Penitera Pengganti  

b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan  

c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.  

Pasal 432  

 Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas 

terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat 

pertama maupun pada pengadilan tingkat banding 
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Pasal 436  

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 

431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya 

proses 33 Pengadilan Agama Marisa administrasi perkara, baik pada 

pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat 

kasasi.  

Pasal 438  

1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan 

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.  

2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung 

jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.  

3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai 

dengan bidang tugas keahliannya.  

4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan olehpejabat 

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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BAB IV – TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Sebagai salah satu satker di bawah Mahkamah Agung dan untuk 

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Agama 

Kwandang menjalankan tiga program Mahkamah Agung yaitu: 

1.  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama; 

2.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya; dan 

3.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung. 

4.1 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama 

Kwandang sebagai salah satu pengadilan di lingkungan peradilan agama juga 

memperoleh bagian dalam menjalankan program ini. Target kinerja program 

yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kwandang adalah sebagai berikut: 

Kegiat
an 

Keluaran 
(Output) 

Kinerja/ 
Anggaran 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
 

Peningk
atan 

Manaje
men 

Peradila
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perkara di 
Lingkungan 
Peradilan 
Agama 
Yang 
Diselesaika
n melalui 
Pembebasa
n Biaya 
Perkara 
 

Kinerja - - - - 
5 

Perkara 

Anggara
n 

- - - - 2.000 

Perkara di 
Lingkungan 
Peradilan 
Agama yang 
Diselesaika
n melalui 
sidang di 
Luar 
Gedung/ 

Kinerja - - - - 22 OK 

Anggara
n 

- - - - 50.000 
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Sidang 
Terpadu 

 
 
Catatan : 
1. Anggaran dalam ribuan rupiah 
2. Target Kinerja dan Anggaran tahun 2019 bersifat indikatif dan dapat 

berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Mahkamah Agung. 

 

4.2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS 

TEKNIS LAINNYA 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya dilaksanakan oleh Badan Urusan Admnistrasi dan Pengadilan Tinggi 

Agama Kwandang memperoleh bagian dalam menjalankan program ini. Target 

kinerja program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kwandang adalah 

sebagai berikut: 

Kegiatan 
Keluaran 
(Output) 

Kinerja/ 
Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 

Pembinaan 
Administrasi dan 

Pengelolaan 
Keuangan Badan 

Urusan 
Administrasi 

 
Layanan 
Perkantoran 

Kinerja - - - - 12 bulan layanan 

 
Anggaran 

- - - -  
2.019.849 

 

Catatan : 

1. Anggaran dalam ribuan rupiah 
2. Target Kinerja dan Anggaran tahun 2019 bersifat indikatif dan dapat 

berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Mahkamah Agung. 
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4.3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

MAHKAMAH AGUNG 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung dilaksanakan  oleh  Badan  Urusan Admnistrasi dan Pengadilan Agama 

Kwandang memperoleh  bagian  dalam  menjalankan  program  ini.  Target  

kinerja program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kwandang 

adalah sebagai berikut: 

Kegiatan 
Keluaran 
(Output) 

Kinerja/ 
Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung 

Kendaraan 
Bermotor 

Kinerja 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Anggaran 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 360.000 

Catatan : 
1. Anggaran dalam ribuan rupiah 
2. Target Kinerja dan Anggaran tahun 2018 s.d 2019 bersifat indikatif dan 

dapat berubah  menurut  kondisi  dan  mekanisme  sesuai  dengan  
ketentuan  yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. 
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BAB IV – PENUTUP 

 

Rencana strategis Pengadilan Agama Kwandang tahun 2018 - 2019 

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun 

yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan 

peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang 

ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankanselama kurun waktu lima tahun, 

serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. 

Rencana stretegis Pengadilan Agama Kwandang harus terus 

disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat 

terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat 

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat 

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan 

Pengadilan Agama Kwandang memiliki pedoman yang dapat dijadikan 

penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima 

tahun yaitu 2018 -2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kwandang 

dapat terwujud dengan baik. 
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LAMPIRAN
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Lampiran 1: Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 
Pengadilan Agama Kwandang 

Visi   : Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung dan Berwibawa Pada Pengadilan Agama Kwandang 
Misi  : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi  
   2. Melaksanakan Tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 

  3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

No 

Tujuan 
Target 

Jangka 
Menenga

h 

Sasaran Target Strategi 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program 
Kegiatan/ 

Output 

Target Kinerja/ 

Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

 

 

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

Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

100 Terwujudnya 
proses 
peradilan 
yang pasti, 
transparan, 
dan akuntabel 

 

 

Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

- - - - 100 - - - - - - - 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

95 Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

- - - - 95 

Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

10 Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

- - - - 10 

Persentase 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum kasasi dan 
peninjauan 
kembali 

100 Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum banding, 
kasasi, dan 
peninjauan kembali 

- - - - 90 - - - - - - - 

Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

85 Index responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

- - - - 95 - - - - - - - 

2. Terwujudnya 
penyederhanaa

Persentase isi 
putusan yang 

100 Peningkatan 
efektifitas 

Persentase isi 
putusan yang 

- - - - 95 - - - - - - - 
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No 

Tujuan 
Target 

Jangka 
Menenga

h 

Sasaran Target Strategi 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program 
Kegiatan/ 

Output 

Target Kinerja/ 

Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 n proses 
penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 

diterima oleh 
pihak tepat waktu 

pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

diterima oleh pihak 
tepat waktu 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

15 Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

- - - - 20        

Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
banding, kasasi, 
dan PK yang 
diajukan tepat 
waktu 

 

100 Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
banding, kasasi, dan 
PK yang diajukan 
tepat waktu 

- - - - 95 - - - - - - - 

Persentase 
putusan yang 
menarik perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah) 
yang dapat diakses 
secara online 
dalam waktu satu 
harisejak diputus 

 Persentase putusan 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah) 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu satu 
harisejak diputus 

- - - - 95 - - - - - - - 

3. 

 

 

Terwujudnya 
pelayananan 
akses peradilan 
bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase 
perkara prodeo 
yang diselesaikan 

 Meningkatnya 
akses 
peradilan bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

- - - - 100 Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Agama 

Perkara di 
lingkungan 
Peradilan 
Agama yang 
diselesaikan 
melalui 
Pembebasan 
Biaya Perkara 

- - - - 5 perkara/ 

 

2.000 

Persentase  Persentase perkara - - - - 100 Peningkatan Perkara di - - - - 20 perkara/ 
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No 

Tujuan 
Target 

Jangka 
Menenga

h 

Sasaran Target Strategi 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program 
Kegiatan/ 

Output 

Target Kinerja/ 

Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

yang diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

Manajemen 
Peradilan 
Agama 

lingkungan 
Peradilan 
Agama yang 
diselesaikan 
melalui sidang 
di luar 
gedung/sidan
g terpadu 

 

50.000 

Persentase 
perkara 
permohonan 
(voluntair) 
identitas hukum 

 Persentase perkara 
permohonan 
(voluntair) identitas 
hukum 

- - - - 100 

Persentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum 
(posbakum) 

 Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 
(posbakum) 

- - -  100 - - - - - - - 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Terwujudnya 
pelayanan 
prima bagi 
masyarakat 
pencari 
keadilan 

Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata 
yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

- - - - 100 - - - - - - - 

 Persentase 
laporan hasil 
pengawasan 
reguler dan 
insidentil yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

 

 Terwujudnya 
pelaksanaan 
kinerja aparat 
peradilan 
secara 
optimal baik 
internal 
maupun 
eksternal 

Persentase laporan 
hasil pengawasan 
reguler dan 
insidentil yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

 

- - - - 100 - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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No 

Tujuan 
Target 

Jangka 
Menenga

h 

Sasaran Target Strategi 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program 
Kegiatan/ 

Output 

Target Kinerja/ 

Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase 
pengaduan yang 
ditindak lanjuti 

  

 

 

 

 

 

Meningkatnya 
transparansi 
pengelolaanS
DM, 
Keuangan dan 
Aset 

Persentase 
pengaduan yang 
ditindak lanjuti 

- - - - 100  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Persentase 
pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian dan 
pengembangan 
SDM 

 Persentase 
pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian dan 
pengembangan 
SDM 

- - - - 100 

 

Persentase 
penyerapan 
anggaran belanja 
DIPA Pengadilan 
Agama Kwandang 

  Persentase 
penyerapan 
anggaran belanja 
DIPA Pengadilan 
Agama Kwandang 

- - - - 97 

 

Program 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya 

 

 

Pembinaab 
Administrasi 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Badan Urusan 
Administrasi/ 

Layanan 
perkantoran 

- - - - 12 Layanan 

 

2.019.849 

Persentase 
pencapaian output 
belanja DIPA 
Pengadilan Agama 
Kwandang 

 Persentase 
pencapaian output 
belanja DIPA 
Pengadilan Agama 
Kwandang 

- - - - 100 
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No 

Tujuan 
Target 

Jangka 
Menenga

h 

Sasaran Target Strategi 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program 
Kegiatan/ 

Output 

Target Kinerja/ 

Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase 
terpenuhinya 
kebutuhan standar 
sarana dan 
prasana yang 
mendukung 
peningkatan 
pelayanan prima 

  Persentase 
terpenuhinya 
kebutuhan standar 
sarana dan prasana 
yang mendukung 
peningkatan 
pelayanan prima 

- - - - 100 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
Mahkamah 
Agung  

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung/ 
Layanan 
Internal 

- - - - 1 Layanan 

 

310.000 
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No 

Tujuan 
Target 

Jangka 
Menenga

h 

Sasaran Target Strategi 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program 
Kegiatan/ 

Output 

Target Kinerja/ 

Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi 
 

No Sasaran Strategis Arah Kebijakan 2015-2019 Kebutuhan Regulasi Penanggung jawab 

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

- Penyelesaian seluruh perkara atau 
sisa perkara sebanyak nol perkara 
pada akhir tahun. 

- Penyelesaian perkara harus kurang 
dari tiga bulan 

- Meningkatkan kualitas putusan 
hakim. 

- Mengikutsertakan hakim pada 
diklat yang teknis yang 
dilaksanakan oleh Mahkamah 
Agung. 

- Menerapkan one day publish 
terhadap setiap putusan 

- Melakukan Survei Kepuasan 
terhadap layanan Pengadilan 
Agama Kwandang 

- SOP Penyelesaian Perkara 
- SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat  

Panitera 

2.  Peningkatan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

- Melakukan penyederhanaan SOP 
mengenai pengelolaan 
penyelesaian perkara. 

SOP Penyelesaian Perkara Panitera 

3.  Meningkatnya akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan terpinggirkan 

- Pelaksanaan perkara prodeo 
- Pelaksanaan perkara yang 

diselesaikan diluar gedung 
pengadilan 

- Optimalisasi Pencari Keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat layanan bantuan 
hokum 

SOP Prodeo 

SK Prodeo 

SK Pelaksanaan Sidang Keliling  

SOP Posbakum 

 

Panitera 
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4.  Meningkatnya kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

 

 

 

- Pelaksanaan putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

SOP Penyelesaian Perkara Panitera 

5.  Terwujudnya pelaksanaan kinerja 
aparat peradilan secara optimal baik 
internal maupun eksternal 

- penguatan aparat pelaksana 
- fungsi pengawasan 
 

 

- Standar Operasional Prosedur tentang 
Kepegawaian 

- SK Wakil Ketua tentang Hakim Pengawas 
Bidang 

 

Sekretaris 

6.  Meningkatnya transparansi 
pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset 

- Optimalisasi capaian realisasi 
anggaran belanja pegawai dan 
belanja barang. 

- Optimalisasi capaian realisasi 
output belanja pada DIPA 

- Optimalisasi target realisasi fisik 
dan anggaran sarana dan prasarana 

- SK Kuasa Pengguna Anggaran mengenai 
penunjukan Pejabat Pengelola 
Keuangan. 

- SK Sekretaris Pengadilan Agama 
Kwandang mengenai penunjukan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
Pengeluaran. 

- SK Penunjukan Pejabat Pengadaan 
 

Sekretaris 

 

 

 

 


