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Alhamdulillah puji syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Allah

SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya,

sehingga  pada  akhirnya  Penyusunan  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah

( LKJIP) Pengadilan Agama Maros Tahun 2018 dapat kami selesaikan tepat

waktu.  Laporan  ini  disusun  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maros dalam hal memberikan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam  rangka  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada

masyarakat pencari keadilan sebagai bagian penting dalam perjalanan Cetak

Biru  (blue print) jilid II  Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Maros telah

melalui  tahun ke 4 (tahun 2018) dari  rencana strategis  yang telah disusun

yaitu  tahun  2015  -  2019,  dimana  setiap  tahapan-tahapannya  secara

substansial  adalah  untuk  mengakselarasi  peningkatan  kualitas  pelayanan

secara umum.

Peningkatan  kualitas  pelayanan  ini  diawali  dengan  adanya  review

Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  Pemantapan  Rencana  Strategis

setiap  sub  bagian/bidang  serta  fungsi  setiap  pegawai  dengan  menekankan

pada  tanggung  jawab  setiap  aparatur.  Disamping  itu,  dalam  meningkatkan

kualitas  pelayanan,  telah  dilakukan  berbagai  penyempurnaan  terhadap

kelembagaan  yang  ada  serta  sistem ketatalaksanaan yang dianut.  Berbagai

langkah tersebut  pada  akhirnya  diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pelayanan publik.
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Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, saatnya

seluruh aparatur Pengadilan Agama Maros diharapkan mampu menunjukkan

kinerjanya  secara  nyata  sesuai  dengan  peran  dan  mandat  yang

diberikankepadanya.  Sudah  saatnya  diterapkan  berbagai  kebijakan  yang

mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan

kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dan pola tindak

dari aparatur itu sendiri.

Espektasi  yang  dibangun  oleh  Pengadilan  Agama  Maros  adalah

hadirnya aparatur yang dapat memberikan pelayanan yang optimal  kepada

masyarakat, yang salah satu indikatornya adalah adanya pertanggungjawaban

anggaran negara secara transparan yang out putnya melalui kualitas kinerja

pelayanan kepada masyarakat.

Dengan  berakhirnya  pelaksanaan  tahun  anggaran  2018,  Pengadilan

Agama Maros telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun keempat kalau

dikaitkan  dengan  implementasi  Rencana  Kinerja  Tahunan  2018  sebagai

tahapan  Rencana  Strategis  2015-2019  yang  digunakan  sebagai  acuan  bagi

pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Maros dalam upaya memenuhi visi

dan misinya.

Selama tahun 2018, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam

rencana strategis  telah berhasil  dicapai.  Capaian kinerja  Pengadilan Agama

Maros untuk tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maros Tahun 2018 ini.

Penyampaian  informasi  kinerja  adalah  sebagai  bentuk

pengejawantahan  prinsip-prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  sekaligus

merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  kinerja  aparatur  Peradilan  Agama

Maros  kepada  seluruh  stakeholders yang  berkepentingan  Pada  akhirnya,

Pimpinan Pengadilan Agama Maros berharap agar Laporan Kinerja Instansi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maros 2018



Pemerintah  (LKjIP)  ini  dapat  menjadi  bagian  dari  media  komunikasi  dan

informasi  seputar  kinerja  Pengadilan  Agama  Maros  selama  ini,  khususnya

dalam interval waktu satu tahun terakhir

(tahun  2017)  dan  semoga  dapat  menjadi  referensi  untuk  perbaikan  dan

peningkatan kualitas kinerja pada masa yang akan datang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM ORGANISASI

Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  lembaga

penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  (judicial  powei) yang

memberikan  layanan  hukum  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang

beragama  Islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu  sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Dimana Kekuasaan

Kehakiman  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dilaksanakan  oleh

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembinaan  Teknis  Pengadilan  Agama  baik  teknis  yustisial

maupun  non  yustisial  yang  meliputi  pembinaan  organisasi,

administrasi  dan  keuangan  dilakukan  oleh  mahkamah  Agung

Republik Indonesia.

Adapun  tugas  pokok  dan  fungsi  Pengadilan  Agama  adalah

sebagai berikut :

a. Tugas  Pokok  Pengadilan  Agama  Maros  adalah  Menerima,

memeriksa,mengadili menyelesaikan / memutus setiap perkara

yang diajukan kepadanya.

b. Fungsi Pengadilan Agama Maros adalah :

1. Memberikan  pelayanan  tekhnis  yustisial  dan  Administrasi

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan

dan Eksekusi.
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2. Memberikan  pelayanan  dibidang  Administrasi  perkara

banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali  serta  Administrasi

Peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur

diLingkungan Pengadilan Agama.

4. Memberikan  keterangan,pertimbangan  dan  nasihat  tentang

Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya

apabila diminta.

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian

harta  peninggalan  diluar  sengketa  antar  orang-orang  yang

beragama Islam.

6. Wearmerking  Akta  Keahliwarisan  dibawah  tangan  untuk

pengambilan deposito,tabungan dan sebagainya.

7. Pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan  lainnya  seperti

penyuluhan  hukum,  pelaksanaan  hisab  rukyat,  pelayanan

riset/penilitian dan sebagainya.

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  tersebut  di

Pengadilan  Agama  Maros,  maka  sesuai  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  tahun  2006  dimana  Pengadilan  Agama  merupakan

Pengadilan  Tingkat  Pertama  yang  mempunyai  susunan  Organisasi

yang terdiri dari :

1. Ketua : Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, MH.

2. Wakil Ketua : Drs. Zainal Farid, SH.,M.HES.

3. Hakim : 1. Drs.Lahiya, SH.,MH.

2. DR.Mukhtaruddin, S.HI.M.HI

3. Irham Riad,S.HI.MH.

4. Adhayani Saleng Pagesongan,S.Ag.

5. Rifyal Fachri Tatuhei,S.HI





6. Deni Irawan,S.HI.M.SI



Kepaniteraan

1.Panitera

2. Wakil Panitera

3. Panitera Muda Hukum

4. Panitera  Muda

Permohonan

5.Panitera  Muda

Gugatan

6.Panitera Pengganti

7.Panitera Pengganti

8.Panitera Pengganti

9.Panitera Pengganti

10. Panitera

Pengganti

11. Panitera

Pengganti

12. Panitera

Pengganti

13. Panitera

Pengganti

14. Panitera

Pengganti

15. Panitera

Pengganti

16. Panitera

Pengganti

17. Panitera

Pengganti

18. Panitera

Pengganti

19. Panitera

Pengganti

20.Panitera Pengganti

21. Panitera

Pengganti

22. Jurusita

23. Jurusita

: Nasruddin, 

S.Sos,SH,MH : :Abdullah, 

SH.,MH : Mas’ud :Taiyep

:Dra.Mashunadiah H.

: St.Munirah D, S.HI :

:Dra.Haerana 

: Hj.Marlina, SH 

: Dra.Mushayati

 : Dra. St. Syahribulan 

: Hj.Niar, S.Ag 

: Andi Rostini,BA

 : Syarifuddin L

 : Nur Qalbi Patawari, 

S.Ag

 : Drs. H. Syarifuddin

 : Sarawati Fahriyah 

Arsyad,S.Ag : Ambo 

Angka,SH

 : Muhammad Arfah, SH

 : Khaerawati, S.Ag 

: Surahmawati, SH 

: Muhammad Ridwan, 

S,Ag

 : Muhammad Anwar S.Ag

 : Fahrul IslamYusuf 

: Ramdan Mawardi, 

S.Sos.I : Nurmalasari, 

S.HI

:DR. YusranS.Ag.,MH 



: Sitti Harsani S.Kom



3.Kasubag Umum Dan Keuangan : Mukarramah, S.HI
4. Kasubag Kepegawaian  : Umar Lanna, SH

5.Staf   : Husnul Khatimah Danial, SH

B. STRATEGI ORGANISASI

Untuk  mengakselarasi  terwujudnya  lembaga  Pengadilan

Agama Maros yang Agung yang dapat memberikan jaminan kepastian

bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi

oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu,

maka  upaya  peningkatan  kualitas  kinerja  dan  integritas  aparat

peradilan  mutlak  dilakukan  secara  terus  menerus.  Semakin  tinggi

kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin tinggi pula

jaminan  kepastian  bagi  penyelenggaraan  peradilan  dan  pelayanan

publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan  dan  strategi  yang  dilakukan  Pengadilan  Agama

Maros dalam peningkatan kualitas  kinerja adalah melalui  perbaikan

sistem manajemen  perkara  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya

aparatur  peradilan  yang  antara  lain  outputnya  adalah  percepatan

penyelesaian  perkara  secara  transparan  dan  akuntabel.  Kualitas

kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian

perkara. Dari sisi inilah, espektasi publik khususnya bagi para pencari

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung

kebijakan  dan  strategi  peningkatan  kualitas  kinerja  dan  integritas

aparat peradilan, antara lain: 1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja adalah sebuah upaya praktis yang akan

dilakukan secara terus menerus untuk mendorong aparatur

peradilan
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dalam meningkatkan kinerja, khususnya pada aspek manajemen

perkara  yang  akuntabel  dan  transparan  yang  pada  gilirannya

diharapakan dapat berimplikasi positif bagi para pencari keadilan

mengenai  jaminan adanya kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan

keadilan.

Langkah-langkah  praktis  yang  akan  dilakukan  untuk

mencapai peningkatan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memberdayakan pelaksanaan sistem reward dan  punishment

yang jelas terhadap aparatur peradilan;

b. Penguasaan SOP sesuai bidangnya;

c. Pengawasan internal  dan eksternal  yang berkesinambungan

dengan yang seharusnya ditindaklanjuti;

d. Perangkat  pendukung  berupa  sarana  dan  prasarana  yang

memadai bagi setiap aparatur peradilan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi dan rendahnya

tingkat  kepuasan  publik  khususnya bagi  para  pencari  keadilan

terhadap  pelayanan  peradilan  adalah  pelayanan  yang

berkualitas.  Untuk  mencapai  peningkatan  tersebut  tidak  saja

dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang memadai

tetapi harus didukung pula oleh adanya integritas aparatur yang

include juga  dengan  kapasitas  dan  kapabilitas  sumber  daya

manusianya.  Untuk  itu  arah  kebijakan  yang  akan  dilakukan

adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan mental aparatur peradilan

b. Penegakan  standar  pelayanan  publik  dengan  memberikan

informasi  yang  wajar  terhadap  hak  dan  kewajiban  antara

penyelenggara dan penerima layanan peradilan;



c. Menindaklanjuti  setiap  pengaduan  sesuai  mekanisme

pengaduan;



d. Memaksimalkan potensi teknologi yang didukung oleh sumber

daya aparatur yang handal dan profesional.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Tuntutan  percepatan  penyelesaian  perkara  sebagaimana

kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya

ringan  menuntut  adanya  efisiensi  dan  efektivitas  pekerjaan.

Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan

dan efisiensi  penyelesaian  suatu  pekerjaan.  Dengan menggunakan

teknologi  tinggi,  biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu

yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi

modern tersebut  dengan jumlah pengguna masih  jauh dari  cukup.

Untuk itu,  peningkatan teknologi  yang tepat  guna harus dilakukan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang

dilakukan.

Di samping itu pula, terdapat pandangan atau image sebagian

masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  memahami  kedudukan

Pengadilan  Agama sebagai  institusi  peradilan  yang sejajar  dengan

institusi peradilan lainnya. Sehingga masih ada yang menggunakan

hak  opsi  dalam  perkara  kewarisan,  begitu  pula  jangkauan

kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan

keperdataan lainnya, termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Problem utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran

hukum masyarakat kita. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki

masyarakat merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan

misi. Oleh karena



itu, untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-

upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada  empat  unsur  yang  dapat  mendukung  peningkatan

kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan

tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum,

(4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan  mengenai  hukum  atau  ketentuan  merupakan

awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum.

Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum

agama  Islam  dan  merupakan  salah  satu  bentuk  peluang  untuk

menyelenggarakan tugas pokok, tetapi  sebagian masyarakat masih

memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain

dalam bidang perkawinan.

Dalam  beberapa  kasus  terjadi  perkawinan,  poligami  dan

perceraian  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang

ditentukan dalam undang-undang.

Dalam  hubungan  kelembagaan,  baik  eksekutif  maupun

yudikatif  belum  secara  nyata  memandang  sederajat  antara

Pengadilan  Agama  dengan  Peradilan  Umum.  Hal  tersebut  juga

memberi  pengaruh  terhadap  pemahaman  masyarakat  sehingga

memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi,

terhadap  putusan  Pengadilan  Agama  yang  dimohonkan  eksekusi,

khusus eksekusi  dalam bentuk sita eksekusi,  dalam hal pelelangan

objek  sengketa  tidak  ada  yang  berani  mengajukan  penawaran

sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan  berakhirnya  Tahun  Anggaran  2017  menandai  Pengadilan

Agama  Maros  telah  menyelesaikan  Rencana  Kinerjanya  dari  tahun  ketiga

Rencana  Strategis  Pengadilan  Agama  Maros  Tahun  2015-2019  yang

diwujudkan  dalam  Perjanjian  Kinerja  Tahun  2017.  Implementasi  Rencana

Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Maros

Tahun 2017 diupayakan dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Mahkamah

Agung, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Hasil  kinerja  2017  Pengadilan  Agama  Maros  sebagai  wujud

akuntabilitas  lembaga  dalam  mengemban  amanah  selama  satu  tahun

anggaran, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah

atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran

tersebut,  Laporan  Kinerja  Pengadilan  Agama Maros (LKjIP)  Tahun  2017  ini

disusun  berdasarkan pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan  Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta DIKTUM KETIGA

Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Maros selama

Tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga yudikatif  sebagai

salah satu pelayan publik dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

LKjIP  Tahun  2017  ini  menyajikan  berbagai  keberhasilan  maupun

kegagalan Pengadilan Agama Maros dalam menjalankan tugas dan fungsinya

maupun selaku kawal depan  (porvoost) Mahkamah Agung dalam memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya bagi para pencari  keadilan

pada pengadilan tingkat pertama.

LKjIP PA Maros Tahun 2017



Keberhasilan di bidang manajemen dan pelayanan serta penyelesaian

perkara tentu bukan hanya keberhasilan  dari  komponen para tenaga Teknis

Pengadilan  Agama Maros semata,  tetapi  juga menggambarkan keberhasilan

seluruh  komponen,  dukungan  supporting  unit serta  partisipasi  stake  holder

Pengadilan Agama Maros secara umum dalam mewujudkan aparatur peradilan

yang  profesional,  efektif,  efisien  dan  bersih  yang  merupakan  tujuan  utama

dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan  Agama  Maros  telah  menetapakan  4  (empat)  sasaran

program/  kegiatan  yang  akan  dicapai  dalam  tahun  2017.  Keempat  sasaran

program/  kegiatan  tersebut  selanjutnya  akan  diukur  dengan

mengimplementasikan melalui 14 indikator kinerja.

Adapun  rincian  dari  Perjanjian  Kinerja  tahun  2017  tersebut  dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut:

N0
SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET

1.
Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

2.  Persentase  perkara  yang  diselesaikan

tepat waktu

95 %

3. Persentase penurunan sisa perkara 10 %

4.  Persentase  perkara  yang  tidak

mengajukan  upaya  hukm  banding,

Kasasi dan PK

95 %

5.  Indeks responden pencari  keadilan  yang

puas terhadap layanan peradilan

80 %



2 Peningkatan

Efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

1. Persentase isi  putusan yang diterima oleh

pihak tepat waktu

95 %

2.  Persentase  perkara  yang  diselesaikan

melalui mediasi

5 %

3.  Persentase  berkas  perkara  yang

dimohonkan  Banding,  Kasasi  dan  PK

yang diajukan secara lengkap dan tepat

waktu

95 %

4. Persentase putusan yang menarik perhatian

masyarakat  (ekonomi  syariah)  yang

dapat  diakses  secara  on  line  dalam

waktu 1 hari sejak diputus

100 %

3
Meningkatnya  akses

peradilan  bagi

masyrakat miskin dan

terpinggirkan

1.  Persentase  perkara  prodeo  yang

diselesaikan

100 %

2.  Persentase  perkara  yang diselesaikan  di

luar gedung pengadilan

95 %

3.  Persentase  perkara  permohonan

(Voluntair) identitas hukum

95 %

4.  Persentase  pencari  keadilan  golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

100 %

4.
Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

95 %
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Laporan Kinerja  Pengadilan  Agama Maros merupakan refleksi  dari

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2017 oleh segenap

jajaran Hakim/Pegawai  Pengadilan Agama Maros untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi peradilan secara keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh

merupakan capaian kinerja yang optimal yang dapat dilaksanakan dan selalu

akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Beberapa sasaran strategis yang belum berhasil dicapai secara optimal

menunjukkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Maros

belum sepenuhnya berhasil.  Hal ini  tetap akan menjadi  catatan bagi  seluruh

komponen  aparatur  Pengadilan  Agama  Maros  dalam  upaya  memperbaiki

pelaksanaan  kenerja  di  masa  mendatang  sehingga  kinerja  yang  dihasilkan

dapat  lebih  memberi  manfaat  kepada  masyarakat  para  pencari  keadilan

maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

LKjlP PA Maros Tahun 2017
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk  melihat  seberapa  besar  tingkat  capaian  kinerja  organisasi

Pengadilan  Agama Maros  selama  tahun  2017,  maka  dilakukan  pengukuran

kinerja dengan cara membandingkan antara target  dengan realisasi  masing-

masing indikator kinerja sasaran.

Adapun  sasaran  strategis  yang  hendak  dicapai  pada  Pengadilan

Agama  Maros  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  sesuai  dengan  rencana

strategis yang telah ditetapkan (2015 - 2019) dan progres  report  pada Tahun

2017 adalah sebagai berikut:

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

Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi Pengadilan Agama Maros

tahun 2017,diperoleh hasil sebagai berikut :

N0

SASARAN

PROGRAM/
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGE
T

1.
Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 %

2.  Persentase  perkara  yang  diselesaikan

tepat waktu

95 %

3. Persentase penurunan sisa perkara 10 %

4.  Persentase  perkara  yang  tidak

mengajukan  upaya  hukm  banding,

Kasasi dan PK

95 %

LKjIP PA Maros Tahun 2017
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5. Indeks responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

80 %

2 Peningkatan

Efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

1. Persentase isi  putusan yang diterima oleh

pihak tepat waktu

95 %

2.  Persentase  perkara  yang  diselesaikan

melalui mediasi

5 %

3.  Persentase  berkas  perkara  yang

dimohonkan  Banding,  Kasasi  dan  PK

yang diajukan secara lengkap dan tepat

waktu

95 %

4. Persentase putusan yang menarik perhatian

masyarakat  (ekonomi  syariah)  yang

dapat  diakses  secara  on  line  dalam

waktu 1 hari sejak diputus

100 %

3
Meningkatnya  akses

peradilan  bagi

masyrakat miskin dan

terpinggirkan

1.  Persentase  perkara  prodeo  yang

diselesaikan

100 %

2.  Persentase  perkara  yang diselesaikan  di

luar gedung pengadilan

95 %

3.  Persentase  perkara  permohonan

(Voluntair) identitas hukum

95 %

4.  Persentase  pencari  keadilan  golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

100 %

4.
Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

95 %
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Sasaran Strategis I:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan afeuntabel

Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima)

indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi dan PK, dan Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan .

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat

1.Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 % dari tunggakan /sisa perkara

pada tahun 2016. Adapun tunggakan /sisa perkara pada tahun 2016 sebanyak 97 perkara dan seluruhnya telah

diselesaikan pada tahun 2017 dan/atau realisasi 100%, jadi capaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian

kinerja untuk

digambarkan sebagai berikut:
N
o N DI KA TOR KINERJA TARGE

T REALISASI %

1
Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan
100 % 100 % 100

2
Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu
95% 86.60 

%
91,1
5

3 Persentase penurunan sisa 
perkara

10% -5.15 % -5.15

4

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hokum 

Banding,Kasasi dan PK

95% 99.24% 104.
46

5

Indeks responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan 

peradilan

80% 85% 106.
25
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persentase penyelesaian tunggakan/sisa perkara pada tahun 2017 telah 

tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

2.Indikator  Kinerja  Persentase  perkara  yang  diselesaikan  tepat  waktu

ditargetkan 95 % dari  jumlah perkara  yang diterima.  Pada tahun 2017,

perkara  yang  diterima  oleh  Pengadilan  Agama  Maros  sebanyak  664

perkara, kemudian ditambah dengan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 97

perkara.  Jadi  jumlah  total  perkara  yang  diterima  pada  tahun  2017

sebanyak 761 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus

selama tahun 2017 sebanyak  659  perkara  dan/atau realisasi  sebanyak

86.60%,  dengan  demikian  capaian  kinerja  pada  tahun  2017  untuk

persentase  perkara  yang  diselesaikan  tepat  waktu  belum  tercapai  dari

yang ditargetkan yaitu 95%.

3.Indikator  kinerja  persentase  penurunan  sisa  perkara  ditargetkan  10%

Adapun  kondisi  perkara  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Maros

bervariasi  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga  kondisi  tersebut  tentu  juga

mempengaruhi  persentase  sisa  perkara.  Dengan  demikian  kalo  diukur

indikator  kinerja  persentase  penurunan  sisa  perkara  pada  tahun  2017

dengan menggunakan rumus sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 97

perkara dikurang sisa perkara tahun berjalan sebanyak 102 perkara dibagi

sisa  perkara  tahun  sebelumnya  sebanyak  97  perkara  kemudian  dikali

seratus  persen,  maka  diperoleh  realisasi  sebanyak  -5,15  %.  Dengan

demikian  indikator  persentase  penurunan  sisa  perkara  tidak  tercapai

dariyang ditargetkan yaitu 10 %.

4.Indikator kinerja persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya

hukum banding,kasasi dan PK di Pengadilan Agama Maros pada tahun

2017 terdapat  659  perkara  yang diputus  oleh  hakim.  Dari  659 perkara

yang  diputus  tersebut  yang  tidak  mengajukan  upaya  hukum
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Banding,Kasasi dan PK sebanyak 654 perkara dan/atau realisasi 99.24
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%.jadi pencapaiannya adalah 104.46%. . Dengan demikian capaian

kinerja  pada  tahun  2017  untuk  persentase  perkara  yang  yang  tidak

mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2017 telah

tercapai dari yang ditargetkan sebesar 95%.

5.Indikator kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan.  Berdasarkan dari  hasil  survey  kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Maros

bisa dikategorikan kalo masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan

indeks  kepuasan  mencapai  85%,  ini  dibuktikan  karena  dari  banyaknya

perkara yang masuk hanya ad beberapayang mengajukan upaya hukum

banding.  Dengan  demikian  capaian  kinerja  untuk  indeks  responden

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan telah tercapai dari

target yang ditentukan sebesar 80%.

Sasaran Strategis II:

Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator

kinerja  yaitu  Persentase  isi  putusan  yang  diterima  oleh  pihak  tepat  waktu,

Persentase  perkara  yang  diselesaikan  melalui  mediasi,  Persentase  berkas

perkara  yang  dimohonkan  Banding,  Kasasi,  dan  PK  yang  diajukan  secara

lengkap  dan  tepat  waktu,  dan  Persentase  putusan  yang  menarik  perhatian

masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1

hari sejak diputus.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat 

digambarkan sebagai berikut:
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1. Indikator  Kinerja  Persentase  isi  putusan  yang  diterima oleh  pihak  tepat  waktu.  Jumlah  perkara  yang  diterima

Pengadilan Agama Maros tahun 2017 sebanyak 664 perkara, dan yang berhasil diselesaikan atau diputus sampai akhir

tahun 2017 sebanyak 659 perkara dan isi putusannya seluruhnya telah diterima oleh pihak  yang  berperkara dengan

tepat waktu dan/atau realisasi 100%. Dengan demikian persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 95%, dan tingkat capaiannya mencapai 105.26%.

2.Indikator  Kinerja  Persentase perkara yang diselesaikan melalui  mediasi.  Dimana mediasi  sangat  diperlukan

karena merupakan  cara  untuk mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara secara tepat.  Adapun perkara yang

dimediasi pada tahun 2017 sebanyak 118 perkara,yang berhasil

dilakukan  mediasi  sebanyak  38  perkara  dan/atau  realisasi  32.20%.jadipencapaiannya  adalah  644%.  Dengan

demikian capaian kinerja untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah tercapai dari target

yang telah ditetapkan yaitu 5%.

3.Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang di mohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara

N
o INDIKA TOR KINERJA TARGE

T REALISASI %

1
Persentase  isi  putusan  yang

diterima oleh pihak tepat waktu
95 % 100 % 105.

26

2
Persentase  perkara  yang

diselesaikan melalui mediasi
5 % 32.20 

% 644

3

Persentase  berkas  perkara  yang

dimohonkan Banding,  Kasasi,  dan

PK yang diajukan  secara  lengkap

dan tepat waktu

95% 100% 105.
26

4

Persentase putusan yang menarik

perhatian  masyarakat  (ekonomi

syariah) yang dapat diakses secara

online  dalam  waktu  1  hari  sejak

diputus

100% 0% 0



lengkap dan tepat  waktu.  Ini  adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara jika merasa

putusan hakim tidak adil. Di Pengadilan Agama Maros pada tahun 2017 terdapat 659 perkara yang diputus oleh

hakim, dan terdapat 5 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar

dan semua berkasnya diajukan secara lengkap dan tepat  waktu dan/atau realisasi100%. Jadi  pencapaiannya

adalah 105,26%. Dengan demikian capaian kinerja untukindikator persentase berkas perkara yang dimohonkan

Banding,Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai, bahkan melebihi dari target

yang telah ditetapkan yaitu 95%.

4.Indikator Kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses

secara  online  dalam  waktu  1  hari  sejak  diputus.  Salah  satu  kewenangan  Pengadilan  Agama  adalah

menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. OIeh karena itu sengketa ekonomi syari’ah yang masuk di Pengadilan

Agama Maros putusannya pasti akan menyita perhatian publik, sehingga disiapkan suatu media yang bisa diakses

secara  terbuka  dan  online  oleh  masyarakat,khususnya  setelah  perkara  itu  putus.  Media  yang  digunakan  di

Pengadilan Agama Maros untuk mengakses perkara-perkara yang terkait sengketa ekonomi syari’ah yang sudah

putus adalah melalui  website  resmi Kantor Pengadilan Agama Maros. Namun pada tahun 2017 putusan yang

menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari’ah)
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yang dapat  diakses secara  online  dalam waktu 1  hari  sejak  diputus  di

Pengadilan Agama Maros adalah nihil. Sehingga persentase putusan yang

menarik  perhatian  masyarakat  (ekonomi  syari’ah)  yang  dapat  diakses

secara  online  dalam kurun waktu  1  hari  sejak  diputus  tidak  terealisasi

sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%,karena tahun 2017

memang di Pengadilan Agama Maros tidak ada perkara ekonomi syari’ah

yang masuk dan diputus.

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

Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator

kinerja yaitu Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara

yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, Persentase perkara permohonan

(Voluntair) identitas hukum, dan Persentase pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat 

digambarkan sebagai berikut:

N
o N D KA TOR KINERJA TARGE

T REALISASI %

1
Persentase  perkara  prodeo  yang

diselesaikan
100% 100 % 100

2

Persentase  perkara  yang

diselesaikan  diluar  Gedung

Pengadilan

95 % 100 % 105.
26

3
Persentase  perkara  permohonan

(Voluntair) identitas hukum
95% 96.49% 101.

57

4
Persentase  pencari  keadilan

golongan tertentu yang mendapat
100% 100% 100
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1. Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan

100% dari jumlah perkara prodeo yang diterima. Adapun jumlah perkara yang

diterima Pengadilan Agama Maros pada tahun 2017 sebanyak 10 perkara. Dari

jumlah perkara yang diterima tersebut seluruhnya telah diselesaikan dan/atau

realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian capaian

kinerja  untuk  persentase  perkara  prodeo  yang  diselesaikan  telah  tercapai

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung

Pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  1  tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Bantuan

Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (5)

disebutkan bahwa sidang diluar gedung pengadilan adalah sidang yang

dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan

disuatu  tempat  yang  ada  diwilayah  hukumnya  tetapi  diluar  gedung

Pengadilan  dalam  bentuk  Sidang  Keliling  atau  sidang  ditempat  sidang

Tetap. Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Maros telah melaksanakan

beberapa  kegiatan  sidang  diluar  Gedung  Pengadilan  dengan  jumlah

perkara  yang  diselesaikan  sebanyak  40  perkara.  Dari  jumlah  tersebut

Pengadilan  Agama  Maros  telah  berhasil  menyelesaikan  40  perkara

dan/atau  realisasi  100%.Jadi  pencapaiannya  adalah  105,26%.  Dengan

demikian  capaian  kinerja  untuk  persentase  perkara  yang  diselesaikan

diluar gedung pengadilan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang

telah ditetapkan yaitu 95%.

layanan bantuan hukum 
(Posbakum)
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3.Indikator  kinerja  persentase  perkara  permohonan (Voluntair)  identitas

hukum  yang  diselesaikan  ditargetkan  95%  dari  jumlah  perkara

permohonan  (Voluntair)  identitas  hukumyang  diajukan.  Adapun  jumlah

perkara  permohonan  (Voluntair)  identitas  hukum  yang  diajukan  di

Pengadilan Agama Maros pada tahun 2017 sebanyak 114 perkara. Dari

jumlah  tersebut  yang  berhasil  diselesaikan  sebanyak  110  perkara

dan/atau relaisasi 96.49%. Jadi pencapaiannya adalah 101.57%. Dengan

demikian  capaian  kinerja  untuk  persentase  perkara  permohonan

(Voluntair)  identitas  hukum  yang  diselesaikan  pada  tahun  2017  telah

tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan.

4.Indikator  kinerja  persentase  pencari  keadilan  golongan  tertentu  yang

mendapat  layanan bantuan  hukum (Posbakum)  yang ditargetkan  100%

dari jumlah pencari  keadilan.  Adapun jumlah perkara  yang  masuk pada

Pengadilan  Agama Maros melalui  layanan  bantuan hukum (Posbakum)

pada tahun 2017 sebanyak 596 perkara. Dari jumlah tersebut seluruhnya

telah mendapatkan layanan melalui  pos bantuan hukum (Posbakum) di

Pengadilan  Agama Maros  dan/atau  realisasi  100%.Jadi  pencapaiannya

adalah  100%.  Dengan  demikian  capaian  kinerja  untukindikator  kinerja

persentase pencari  keadilan  golongan  tertentu  yang mendapat  layanan

bantuan  hukum  (Posbakum)  telah  tercapai  dari  target  yang  telah

ditetapkan.

Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja

yaitu Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Diekseskusi).

LKjIP PA Maros Tahun 2017

Sasaran Strategis IV:

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
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Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat

1. Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(Dieksekusi)  ditargetkan 95% dari  jumlah putusan perkara perdata yang

sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Adapun jumlah putusan perkara

perdata  yang  diputus  oleh  Pengadilan  Agama Maros  pada  tahun  2017

sebanyak  659  perkara.  Dari  jumlah  tersebut  terdapat  5  perkara  yang

sedang dalam proses upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama

Makassar . Dengan demikian terdapat 654 perkara yang telah Berkekuatan

Hukum  Tetap  (BHT).  Dari  jumlah  putusan  perkara  perdata  yang  telah

Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti

dan/atau  realisasi  100% Jadi  pencapaiannya  adalah  105.26%.  Dengan

demikian capaian kinerja untuk persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti  (Dieksekusi)  pada  tahun  2017  telah  tercapai  bahkan

melebihi dari yang ditargetkan.

digambarkan sebagai berikut:
N
o N DI KA TOR KINERJA TARGE

T REALISASI %

1
Persentase  putusan  perkara

perdata  yang  ditindaklanjuti

(Dieksekusi)

95 % 100 % 105,
26



B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Maros mengelola keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara ( APBN ) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

❖ SP DIPA-005.01.2.307445/2017 Tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.5.277.396.000,- ( lima milyar dua ratus tujuh

puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

❖ SP DIPA-005.04.2.309069/2017 Tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.68.910.000 (enam puluh delapan juta Sembilan

ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian,  jumlah anggaran  yang  dikelola oleh Pengadilan Agama Maros Tahun 2017 yang merupakan

akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar Rp.5.346.306.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga

ratus enam ribu rupiah).

Untuk  mengukur  realisasi  kinerja  keuangan  Pengadilan  Agama  Maros  tahun  2017  dari  anggaran  yang  telah

dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017, ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi

tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai (51), persentase penyerapan belanja barang (52) dan persentase

penyerapan belanja modal (53).

Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (51)

Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Maros pada sektor belanja pegawai pada tahun 2017 adalah:
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= Rp. 4.274.277.000,-

= Rp.  4.265.384.564,-

= Rp. 8.892.436,-

■ Pagu anggaran

■ Realisasi

anggaran Sisa 

anggaran

■ Persentase penyerapan 

anggaran

■ Persentase sisa 

anggaran

■ Pagu anggaran

■ Realisasi

anggaran Sisa 

anggaran

■ Persentase penyerapan 

anggaran

■ Persentase sisa 

anggaran

> Pagu  anggaran
sebesar

> Realisasi sebesar

> Sisa  Anggaran

sebesar

> Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,79 %

> Persentase sisa anggaran sebesar = 0,21 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja

pegawai antara tahun 2016 dengan tahun 2017, maka dapat digambarkan

seperti pada grafik berikut:

a). Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017 adalah:

b). Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2016 adalah:

> Pagu anggaran sebesar =Rp.  3.972.666.000,>

Realisasi sebesar =  Rp.  3.970.832.992,>

Sisa Anggaran sebesar = Rp. 41.833.008,

> Persentase penyerapan anggaran sebesar = 98,95 %

> Persentase sisa anggaran sebesar = 1,05%
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■ Pagu anggaran

■ Realisasi

anggaran Sisa 

anggaran

■ Persentase 
penyerapan anggaran

■ Persentase sisa 
anggaran

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase

penyerapan  anggaran  belanja  pegawai  tahun  2017  mengalami  kenaikan

sekitar 1,05% jika dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran

belanja pegawai tahun 2016.

2. Belanja Barang (52)

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Maros pada sektor 

belanja barang pada tahun 2017 adalah:

Kalau  dibandingkan  realisasi  kinerja  anggaran  pada  sektor  belanja

barang antara tahun 2016, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:

a. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2017 adalah:

> Pagu anggaran sebesar = Rp. 
858.619.000,-

> Realisasi sebesar = Rp. 
788.046.224,-

> Sisa Anggaran sebesar = Rp. 
70.572.776,-

> Persentase penyerapan anggaran 
sebesar = 97,60 %

> Persentase sisa anggaran sebesar = 2,4 %

b. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2016 adalah:
> Pagu anggaran sebesar = Rp. 

742.325.000,-
> Realisasi sebesar = Rp. 

661.182.520,-
> Sisa Anggaran sebesar = Rp. 81 .142.480,-

> Persentase penyerapan anggaran 
sebesar = 89,60 %

> Persentase sisa anggaran sebesar = 10.4 %



= Rp. 144.500.000,- 

= Rp. 138.500.000,- 

= Rp. 1.000.000,- = 

99.24 %

= 0.76 %

■ Pagu anggaran

■ Realisasi

anggaran Sisa 

anggaran

■ Persentase 
penyerapan anggaran

■ Persentase sisa 
anggaran
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Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase

penyerapan  anggaran  belanja  barang  tahun  2017  mengalami  kenaikan

sekitar 10.2 % jika dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran

belanja barang tahun 2016.

3. Belanja Modal (53)

a.  Realisasi  Kinerja  Anggaran  Pengadilan

Agama Maros  pada  sektor  belanja  modal

(53) pada tahun 2017 adalah:

> Pagu anggaran sebesar

> Realisasi sebesar

> Sisa Anggaran sebesar

> Persentase  penyerapan  anggaran

sebesar

> Persentase sisa anggaran sebesar

a. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Modal (53) Tahun 2017 adalah:



■ Pagu anggaran

■ Realisasi

anggaran Sisa 

anggaran

■ Persentase 
penyerapan anggaran

■ Persentase sisa 
anggaran

b.  Realisasi  Kinerja  Anggaran  Pengadilan  Agama  Maros  pada  sektor

belanja modal (53) pada tahun 2016 adalah:
> Pagu anggaran sebesar = Rp. 66.000.000,-

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase

penyerapan  anggaran  belanja  modal  tahun  2017  mengalami  kenaikan

dibandingkan  dengan  persentase  penyerapan  anggaran  belanja  modal

tahun 2016, disebabkan pada tahun 2017 terdapat kenaikan pagu anggaran

belanja modal .
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> Realisasi sebesar = Rp. 
66.000.000,

> Sisa Anggaran sebesar = Rp. 0,-

> Persentase penyerapan anggaran 
sebesar = 100 %

> Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %
Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Modal (53) Tahun 2016 
adalah:
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BAB IV

PENUTUP

Pengadilan  Agama  Maros  sebagai  salah  satu  entitas  dari

Mahkamah Agung RI  telah berusaha dengan berbagai upaya untuk

mewujudkan  lembaga  peradilan  yang  efektif,  efisien,  bersih  serta

berorientasi  kepada  rasa  keadilan  untuk  masyarakat  dan

mewujudkan  transparansi  kinerja  aparaturnya.  Namun  berbagai

upaya  yang  telah  dilakukan  itu  belum  seluruhnya  mencapai  hasil

sesuai dengan harapan.

Dengan demikian,  upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan

oleh  seluruh  aparatur  Pengadilan  Agama  Maros,  terutama  dalam

mewujudkan  Reformasi  Birokrasi  yang  efektif,  ketersediaan  SDM

aparatur  yang  profesional,  peningkatan  akuntabilitas,  penerapan

sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada

akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik  yang sesuai dengan

espektasi publik.

Pada tahun-tahun mendatang, Pengadilan Agama Maros akan

melakukan berbagai langkah strategis untuk lebih menyempurnakan

capaian-capaian  kinerja  yang  belum  tercapai  secara  sempurna

sebagai bagian dari tuntutan reformasi birokrasi.

Pengadilan Agama Maros ke depan akan melakukan langkah-

langkah  penguatan  organisasi  melalui  koordinasi  dengan  berbagai

instansi  pemerintah  terkait  untuk  mensinergikan  dan

mengharmonisasikan  berbagai  kebijakan  yang  terkait  dengan

Program  Prioritas  Peradilan  Agama  terutama  dalam  pelaksanaan

Justice  For  All  berupa peningkatan sidang keliling dan prodeo baik

dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya.

Laporan  ini  merupakan  wujud  komitmen  Pengadilan  Agama
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LKjIP PA Maros Tahun 2017



akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban

sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang,

khususnya  dalam  kapasitasnya  sebagai  lembaga  yudikatif.  Sangat

disadari  bahwa laporan ini  belumlah tersaji  secara  sempurna,  baik

dari  aspek-aspek  transparansi  maupun  akuntabilitasnya.  Namun

setidaknya  masyarakat  dan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan

dapat  memperoleh  gambaran  tentang  hasil  kinerja  dan  pelayanan

publik yang telah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Maros

khususnya  dalam  rentang  waktu  satu  tahun  terakhir  yaitu  tahun

2017.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran

strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017, dari 4

(empat)  sasaran  strategis  tersebut  semuanya  bisa  terlaksana

meskipun  belum semuanya terlaksana dengan baik  sesuai  dengan

target  dan capaiannya.  Namun demikian, kalau lihat secara umum

tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Maros untuk tahun 2017

sesungguhnya cukup baik..

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Agama  Maros  tahun  2017  ini  dapat  memenuhi  kewajiban

akuntabilitas  dan  sekaligus  menjadi  sumber  informasi  dalam

pengambilan keputusan guna peningkatan kualitas kinerja di masa-

masa mendatang.
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