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Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 
Tuhan yang Maha Kuasa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia
sehingga Reviu Rencana Strategis 
Kelas 1B dapat kami lakukan sebagai upaya untuk perbaikan dan 
penyempurnaan secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja 
sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ten
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor
Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 
- 2019 Pengadilan Agama Maros. 

Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen yang b
gambaran mengenai sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi 
yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Semoga dokumen 
Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di 
tahun yang akan datang d
tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak 
terkait. 

Pada akhirnya, kepada semua pihak yang turut mengambil bagian 
dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini, baik langsung mau
langsung, kami berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi
semoga bermanfaat adanya.

Maros  

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 
Tuhan yang Maha Kuasa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia
sehingga Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Maros 
Kelas 1B dapat kami lakukan sebagai upaya untuk perbaikan dan 
penyempurnaan secara berkesinambungan. 

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja 
sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ten
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 

2019 Pengadilan Agama Maros.  
Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen yang b

gambaran mengenai sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi 
yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Semoga dokumen 
Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di 
tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak 

Pada akhirnya, kepada semua pihak yang turut mengambil bagian 
dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini, baik langsung mau
langsung, kami berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi

bermanfaat adanya. 
 Maros, 6 Oktober 2017  
 Ketua Pengadilan Agama Maros

 
 

 Dra. Hj. Martina Budiana Mulya,MH
19630317 199203 2 002 
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Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 
Tuhan yang Maha Kuasa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya 

(RENSTRA) Pengadilan Agama Maros 
Kelas 1B dapat kami lakukan sebagai upaya untuk perbaikan dan 

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja 
sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 

Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen yang berisi tentang 
gambaran mengenai sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi 
yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Semoga dokumen 
Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di 

engan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak 

Pada akhirnya, kepada semua pihak yang turut mengambil bagian 
dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini, baik langsung maupun tidak 
langsung, kami berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, 

Maros 

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya,MH 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. KONDISI UMUM 
 

Penerapan    prinsip-prinsip    manajemen 

 

 
 

dalam    sebuah 

 

 
 

organisasi 

pemerintahan  adalah  merupakan  elemen  penting  dan  prinsip  utama  untuk 

mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Dalam  konteks  itu,  Pengadilan  Agama  Maros  sebagai  ujung 

tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan 

menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  oleh  para  pencari  keadilan 

(justiciabelen), telah  memposisikan  diri  sebagai  perpanjangan  tangan  atas 

“cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program 

pembaharuan  peradilan  dan  reformasi  birokrasi  sebagai  upaya  pencegahan 

atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul. 

Pengadilan  Agama Maros sebagai salah satu lembaga penyelenggara 

kekuasaan  kehakiman   (judicial power) khususnya   bagi  orang-orang   yang 

beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan 

menyambut  baik langkah-langkah  konstruktif  yang dilakukan  oleh Mahkamah 

Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara 

struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya 

peradilan agama. 

Sepanjang implementasi perencanaan strategis suatu proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan  dengan memperhitungkan  potensi, peluang 

dan kendala yang ada pada lingkungan  Pengadilan  Agama Maros. Rencana 

strategis ini dijabarkan kedalam program yang diuraikan kedalam rencana 

tindakan.  Dimana  rencana  strategis  ini  didukung  dengan  anggaran  yang 

memadai , dengan sumber daya manusia yang kompeten dan ditunjang dengan 

sarana dan prasarana yang tersedia diPengadilan Agama Maros. 

Pemanfaatan   perangkat  teknologi  informasi  menjadi  penting,  bukan 

hanya dalam   konteks    transparansi  dan  akuntabilitas,  akan tetapi yang tak 

kalah  pentingnya  adalah  dalam  mengakselarasi   penyelesaian   tugas-tugas
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pokok  dan  fungsi  Pengadilan   Agama  Maros  itu  sendiri.  Dimana  volume 

pekerjaan  cenderung  semakin  hari  semakin  mengalami  peningkatan  yang 

cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa 

konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi   pada   sektor 

keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai 

Pengadilan   Agama   Maros.  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  melalui 

jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan,  begitu 

pula   pembinaan   karir   serta   penggunaan   anggaran   tepat   sasaran   yang 

kemudian dituangkan dalam  rencana strategis (RENSTRA) tahap II tahun 2015 

– 2019. 

 

1.2.  POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 

1).Kondisi Wilayah Hukum 
 

Wilayah hukum Pengadilan Agama Maros sampai saat ini meliputi 

t ,    it  :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.   Kecamatan Cenrana 

13.   Kecamatan Bontoa 

14.   Kecamatan Mallawa 

1.   Kecamatan  Mandai 

2.   Kecamatan  Bantimurung 

3.   Kecamatan  Moncongloe 

4.   Kecamatan Simbang 

5.   Kecamatan Maros Baru 

6.   Kecamatan Tanralili 

7.   Kecamatan Marusu 

8.   Kecamatan Tompobulu 

9.   Kecamatan Turikale 

10. Kecamatan Camba 

11. Kecamatan Lau
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2).  Kondisi Sumber Daya Manusia 
 

Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi 

dan misi Pengadilan Agama Maros, demikian pula dalam kaitannya 

dengan kondisi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan 

sangat  ditentukan  oleh  unsur  sumber  daya  manusia,  baik  dari  segi 

kualitas maupun kuantitas. 

Sumber  daya  manusia  pada  Pengadilan  Agama  Maros 

merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai 

pelayan hukum masyarakat, dimana saat ini Pengadilan Agama Maros 

mempunyai  tenaga  sumber  daya  manusia  sejumlah  37  orang  yang 

terdiri dari : 

a.   Hakim berjumlah 8 orang. 

b.   Panitera/panitera pengganti/staf berjumlah 22 orang. 

c.   Jurusita berjumlah 2 orang. 

d.   sekretaris dan Kasubag serta staf berjumlah 5 orang. 
 

3).  Kondisi Kompetensi 
 

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang- 

Undang    Nomor  7 Tahun  1989  yang  telah  direvisi  dengan  Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 

50   Tahun   2009   tentang   Peradilan   Agama   menyebutkan   bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan  perkara antara orang-orang  yang beragama  Islam   di 

bidang : (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, 

(f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari’ah. 

Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2006   tentang   Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan 

beberapa kewenangan hukum diantaranya : 

a.   Pengangkatan anak. 

b.   Zakat, infaq. 

c.   Ekonomi syari’ah.
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Penambahan         kewenangan 

tersebut merupakan suatu kekuatan 

untuk memberikan pelayanan hukum 

secara optimal kepada masyarakat 

Kabupaten Maros yang mayoritas 

beragama Islam. 

Disamping itu, Pengadilan 

Agama Maros dengan kekuatan yang 

dimiliki tersebut dapat mewujudkan 

masyarakat   yang  taat  akan  hukum 

yang bermuara  pada cita-cita negara 

yakni negara hukum (rechtstaats). 

 
 
 

1.3.  ANALISIS KONDISI STRATEGIS 
 

Analisis  kondisi  strategis  sangat  urgen  dalam  menentukan 

perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian 

lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan 

keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari keadilan (justitiabelen). 

Analisis    kondisi   strategis    menggunakan    metode   analisis    SWOT 

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

Pengadilan   Agama   Maros.   Dengan   melakukan   analisis   kekuatan   dan 

kelemahan yang dimiliki dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang 

tersedia  dan hambatan  yang  ada,  maka  dapat  dirumuskan  kebijakan  dalam 

bentuk rumusan rencana strategis Pengadilan Agama Maros ke depan. 

Analisis     SWOT   (strengths=kekuatan,   weaknesses=   kelemahan, 

opportuneties = kesempatan, and threats = ancaman) tersebut adalah: 

a.  Kekuatan (strengths) 
 

1)  Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros 

Yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Maros  adalah  meliputi  Kabupaten 

Maros yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan luas wilayah 1.619,12 KM² 

.  Eksistensi   institusi  Pengadilan   Agama  Maros  secara  instansional
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merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat  yang menjadi  tugas  pokok  dan fungsi  Pengadilan  Agama 

Maros. 

2)  Penerapan Sistem Satu Atap (one roof system) 
 

Pada   awal   tahun   2004   dengan   dikeluarkannya      Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

penyelenggaraan   kekuasaan   kehakiman   mengalami   perkembangan 

yang spektakuler, yaitu empat lingkungan peradilan berada satu atap di 

bawah Mahkamah Agung RI. Pembinaan institusi peradilan termasuk 

Pengadilan Agama Maros, baik pembinaan secara teknis yustisial yang 

menyangkut keperkaraan maupun pembinaan teknis non yustisial yang 

menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan kini telah menjadi 

kewenangan Mahkamah Agung R.I. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 

Tahun   2004   berlaku,   untuk   pembinaan   teknis   yustisial   menjadi 

kewenangan Mahkamah Agung R.I., sedangkan teknis non yustisial 

menjadi kewenangan departemen masing-masing. Terhadap Peradilan 

Agama menjadi kewenangan Departemen Agama. 

One roof system merupakan peluang bagi institusi peradilan untuk 

meningkatkan   profesionalisme   dan   kemandirian   dalam   penegakan 

hukum. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan kemandirian tanpa ada 

intervensi dari luar. Hukum dan keadilan akan tercampak dan hilang 

kewibawaannya  bila  telah  dinodai  pengaruh  unsur  di  luar  hukum  itu 

sendiri. 
 

3)  Perluasan Jangkauan dan Cakupan Kewenangan 
 

Dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor 5 0  Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, maka terjadi perluasan jangkauan dan 

cakupan kewenangan Pengadilan Agama. 

Perluasan jangkauan kewenangan yang dimaksud ialah tidak 

terdapat  lagi  hak  opsi dalam  perkara  waris  bagi seorang  muslim  dan 

kewenangan   Pengadilan   Agama   untuk   memeriksa   dan   mengadili
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perkara tertentu yang di dalamnya mengandung sengketa hak milik dan 

keperdataan lainnya. 

Perluasan jangkauan kewenangan lainnya juga meliputi 

pengangkatan (adopsi) anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infaq, dan 

ekonomi syari’ah atau hukum bisnis Islam. 

Kondisi   tersebut   merupakan   suatu   kekuatan   bagi   institusi 

peradilan termasuk Pengadilan Agama Maros untuk melaksanakan 

kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung 

kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus 

kompetensi  Pengadilan  Agama  sudah  memasuki  era  baru 

menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi 

syari’ah. 
 

4)  Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan 
 

Penyelenggaraan   peradilan   dengan   menggunakan   Kompilasi 

Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan Peradilan Agama 

merupakan satu kekuatan tersendiri terutama dalam kaitannya dengan 

kondisi dan kebutuhan pada pencari keadilan (justitiabelen). 

Heterogenitas wawasan dan mazhab masyarakat muslim di 

Kabupaten   Maros   secara   nyata   telah   dapat   menerima   eksistensi 

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. 

b.  Kelemahan (weaknesses) 
 

1)  Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai 

Perkembangan   yurisdiksi  dan  kompetensi   Pengadilan   Agama 

Maros harus diikuti dengan perkembangan kualitas aparat peradilan 

sebagai aparat pelaksana dalam institusi pengadilan. 

Disadari  bahwa  masih  terdapat  deviasi  antara  kondisi  normatif 

ideal dengan kondisi objektif substansial tentang kualitas dan kuantitas 

sumber  daya  manusia di Pengadilan Agama Maros. 

Perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  pengetahuan 

hukum dan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini mengharuskan para 

aparatur  peradilan  yang  meliputi  hakim,  panitera/panitera  pengganti,
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jurusita/  jurusita  pengganti,  dan  staf  untuk  dapat  menyesuaikan  diri 

khususnya terkait pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam 

menerapkan  hukum.  Di  Pengadilan  Agama  Maros  terdapat  berbagai 

bidang yang kualitas aparaturnya masih perlu ditingkatkan seperti bidang 

tugas pokok dan fungsi (kekuasaan  kehakiman),  bidang kepaniteraan, 

bidang  kesekretariatan  khususnya  masalah  perencanaan  dan 

pengelolaan inventaris. 

Dalam hal penyelenggaraan peradilan di bidang ekonomi syari’ah 

sebagai   salah   satu   kewenangan   yang   baru   sangat   memerlukan 

pembinaan, pengembangan  dan pendalaman  bagi tenaga teknis untuk 

memenuhi kehendak pembuat undang-undang dan masyarakat pencari 

keadilan. 
 

2)  Ketersediaan    Sarana    dan    Prasarana    Belum    Memadai    Dalam 

Pelaksanaan Tugas. 
 

Pengadilan  Agama Maros telah memiliki gedung  dan bangunan 

kantor  sejak  tahun  2006  yang  jikalu  dilihat  dari  sisi  bentuknya  telah 

sesuai dengan prototife yang ditetapkan Mahkamah Agung, akan tetapi 

kalau  dilihat  dari  sisi  luas  bangunannya,  gedung  kantor  Pengadilan 

Agama Maros termasuk yang paling kecil  prototifenya. Sehingga untuk 

melakukan  penataan ruangan dalam rangka mengsterilkan  area akses 

para pencari keadilan dengan aparat peradilan yang ada di Pengadilan 

Agama  Maros  sangat  susah.  Akibatnya,  interaksi  antara  para  pihak 

(pencari keadilan) dengan aparat peradilan kadang-kadang susah untuk 

dihindari. 

Di samping  itu pula,  Pengadilan  Agama  Maros  sampai  saat  ini 

belum   memiliki   rumah   dinas   untuk   pimpinan   khususnya   Ketua. 

Sementara   untuk   jabatan   Ketua   Pengadilan   Agama   Maros   pada 

umumnya diisi oleh orang yang berasal dari luar Makassar dan/atau di 

luar Maros, sehingga akibatnya terpaksa harus menyewa rumah dengan 

biaya sendiri karena anggaran untuk sewa rumah dinas sampai saat ini 

belum pernah dianggarkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maros.
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3). Sarana  dan  Prasarana  Yang  Tersedia  Belum  Termanfaatkan  Dengan 

Maksimal. 
 

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. Di bidang lain terdapat teknologi konvensional yang masih 

efisien untuk digunakan. Penggunaan teknologi modern dan tepat guna 

ini masih belum optimal digunakan di Pengadilan Agama Maros. 

Peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan. 

Di sisi sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Maros telah 

memiliki   berbagai   sarana   prasarana   baik   berupa   gedung,   tanah, 

peralatan,  mesin  dan  sarana  lainnya.  Berbagai  sarana  yang  dimiliki 

tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal, misalnya 

perpustakaan. 

c.  Peluang (opportunities) 
 

Keberhasilan  pelaksanaan  tugas pokok  dan fungsi  peradilan  untuk 

meraih  visi  dan  misi  Pengadilan  Agama  Maros  sangat  ditentukan    oleh 

sejauh  mana  aparatur  pengadilan  mampu  menangkap  peluang-peluang 

yang ada. Di antara peluang-peluang yang ada tersebut di antaranya: 
 

1)  Kondisi Masyarakat 
 

Kondisi riil masyarakat Kabupaten Maros adalah mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Kondisi objektif tersebut merupakan 

gambaran keserasian dan keterpaduan visi dan misi Pengadilan Agama 

Maros dengan kondisi wilayah hukumnya dari sudut pandang penegakan 

hukum dan keadilan. 

Sisi peluang  yang dimaksud  adalah  perlunya  sosialisasi  secara 

terus    menerus    bidang   kewenangan    Pengadilan    Agama    kepada
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masyarakat  atas dasar kebutuhan  mereka  dalam menjalankan  syari’at 

Islam, baik dalam bentuk penyuluhan hukum atau melalui penyelesaian 

perkara dengan putusan yang baik dan benar. 
 

2)  Hukum Adat Bersumber Dari Hukum Islam 
 

Dalam  perkembangan   kehidupan  masyarakat   terdapat  norma 

berupa hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living law) dan 

dihormati masyarakat terutama di bidang perkawinan. 

Pada umumnya hukum adat di Kabupaten Maros bersumber dari 

hukum Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena periode 

perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan Pengadilan Agama 

dari  sejak  berdirinya  sampai  saat  ini  diawali  oleh  kharismatik  ulama 

(qadhi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam. 

Kondisi  objektif  tersebut  merupakan  salah  satu bentuk  peluang 

untuk menyelenggarakan tupoksi bagi Pengadilan Agama Maros. 
 

3)  Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi 
 

Salah  satu  bentuk  peluang  untuk  mengembangkan 

profesionalisme        di dalam penyelenggaraan  tugas pokok dan fungsi 

ialah  kerja  sama  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  (melalui  Ketua 

Muda  Uldilag)  dengan  perguruan  tinggi  yang  memiliki  visi  dan  misi 

hukum dan keagamaan. 

Ke depan diharapkan terutama para hakim rata-rata sudah 

berpendidikan strata dua dan strata tiga yang bertujuan disamping 

membangun profesionalisme penyelenggaraan tugas pokok, juga 

membangun kepercayaan masyarakat yang berujung pada kewibawaan 

peradilan. 

Apabila Pengadilan Agama Maros tidak menangkap atau 

memanfaatkan peluang tersebut, maka dalam perkembangan ke depan 

akan terjadi perlambatan akselerasi penjabaran visi dan misi. Sangat 

dikhawatirkan perkembangan hukum dan masyarakat lebih cepat dari 

perkembangan kualitas aparat hukum sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman.
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4)  Kepercayaan Masyarakat 
 

 

teknis 

Integritas    kepribadian    dan    kekuatan    moral    tenaga-tenaga

peradilan yang berlatar belakang pendidikan agama (madrasah, pondok 

pesantren dan perguruan tinggi bervisi agama) terutama hakim sampai 

saat   ini   masih   dipandang   cukup   memadai   dan   dipercaya   untuk 

menjalankan tugasnya. 

Kepercayaan  masyarakat  tersebut  dipandang  merupakan  salah 

satu bentuk peluang untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas pokok 

sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisir kendala atau 

hambatan yang ada. 

d.   Hambatan (threatments) 
 

Keberhasilan  pelaksanaan  tugas pokok bidang peradilan  sangat 

ditentukan oleh sejauh mana aparatur pengadilan mampu meminimalisasi 

hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang banyak dijumpai ialah 

permasalahan  hukum yang dapat menentukan  berhasil atau tidaknya visi 

dan  misi  Pengadilan  Agama  Maros  untuk  mewujudkan  peradilan  yang 

agung. Diantara hambatan-hambatan tersebu adalah: 
 

1)  Pandangan Masyarakat 
 

Terdapat   pandangan   atau  image  sebagian  masyarakat   yang 

belum sepenuhnya  memahami  kedudukan  Pengadilan  Agama sebagai 

institusi peradilan yang sejajar dengan institusi peradilan lainnya. Dalam 

beberapa kejadian untuk perkara yang terkait dengan barang (harta 

bersama   dan  kewarisan)   setelah   perkara   diputus   oleh  Pengadilan 

Agama, pihak yang kalah masih mencoba untuk menggugat putusan 

Pengadilan Agama tersebut  di Peradilan Umum. 

Dalam  bidang  kewenangan,  sebagian  masyarakat  masih belum 

memahami hilangnya 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.
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2)  Masih Lemah Kesadaran Hukum Masyarakat 
 

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan  kesadaran atau nilai- 

nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia  tentang  hukum  yang  ada, 

tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.  Rendahnya  kesadaran  hukum 

yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi  hambatan  tersebut,  maka tindakan 

preventif  adalah dengan upaya untuk meningkatkan  kesadaran  hukum 

masyarakat. 

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 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

 

2.1   V I S I dan M I S I 

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan 

rencana strategi berupa visi dan Misi Pengadilan Agama Maros yang pada 

pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan 

cita atau tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan 

pandangan ke depan kemana cita atau tujuan akan dibawa dan diarahkan dapat 

berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh 

masyarakat – stakeholder / justitiabelen. 

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. 

 

A. Visi  

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita atau tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi 

berkaitan dengan pandangan ke depan kemana cita atau tujuan akan dibawa 

dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif 

dan dibutuhkan oleh masyarakat – stakeholder / justitiabelen. Visi Pengadilan 

Agama Maros adalah “ Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Maros Kelas 

IB Yang Agung ”.“” 

Pengadilan Agama Maros sebagai pengadilan tingkat pertama yang 

berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang 

sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta 

dicintai masyarakat.  

Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha 

perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, yang secara ideal 

dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang : 

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, 
dan berkeadilan. 
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2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang 
dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang 
jelas dan terukur. 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang 
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. 

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang 
aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria 
obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan 
profesional. 

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan 
jalannya peradilan. 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, 

dan transparansi. 
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu. 

 

B. Misi 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Maros telah menetapkan 

misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maros; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Maros; 

4. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Maros yang berbasis Teknologi 

Informasi; 

Pengadilan Agama Maros sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di 

bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk 

mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. 

Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Maros telah menjabarkan visi tersebut, yaitu 

: 

1. Memberikan pelayanan hukum secara Adil, Transparan, Sederhana, cepat 

dan Biaya Ringan; 

2. Meningkatkan kualitas dan integritas Aparat dalam memberikan Pelayanan 

Hukum; 

3. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Internal; 

4. Melakukan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang efektif dan 

Efisien; 
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5. Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan 

kebutuhan. 
 

 

2.2.  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 
 

Tujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan tujuan tersebut ditetapkan 

dengan mengacu kepada pernyataan  visi dan misi Pengadilan Agama Maros. 

Adapun  Tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  Pengadilan   Agama  Maros 

adalah sebagai berikut: 

1.   Kepuasan  publik  atas  pelayanan  hukum  yang  didapatkan  secara  adil, 
transparan, sederhana, cepat dan biaya ringan. 

2.   Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan 
hukum kepada masyarakat. 

3.   Terwujudnya   integritas  aparatur  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan 
fungsinya. 

4.   Tertibnya   administrasi   dan   manajemen   peradilan,   baik   administrasi 
kepaniteraan (keperkaraan) maupun administrasi umum (kesekretariatan) 

5.    Tersedianya  saranya  dan  prasarana  peradilan  sesuai  kebutuhan  seiring 
dengan dinamika masyarakat. 

Sasaran  adalah  penjabaran  dari  tujuan  secara  terukur,  yaitu  sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adapun sasaran strategis yang hendak 

dicapai Pengadilan Agama Maros adalah sebagai berikut : 

1.   Meningkatnya penyelesaian perkara. 

2.   Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 

3.   Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice 

dan justice for all) 

4.   Peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan 

dan implementasi SIADPA 

5.   Peningkatan      efektifitas      dan     efesiensi      pengeloaan      administrasi 

kesekretaritan 

6.   Meningkatnya kualitas sumber daya aparat peradilan. 

7.   Meningkatnya kualitas pengawasan internal. 

8.   Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana. 
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2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 

sasaran  strategis  dalam  mencapai  tujuan.  Hubungan  tujuan,  sasaran  dan 

indikator kinerja utama  dengan digambarkan sebagai berikut : 

 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang 

pasti,transparan dan 

akuntabel 

1.    Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

2.    Persentase    perkara   yang   diselesaikan    tepat 

waktu 
3.    Persentase penurunan sisa perkara 

4.    Persentase    perkara   yang   tidak   mengajukan 

upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 

5.    Index  responden   pencari   keadilan   yang  puas 

terhadap pelayanan peradilan. 

2. Peningkatan  Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

1.    Persentase   isi  yang  diterima  oleh  para  pihak 

tepat waktu 

2.    Persentase   perkara  yang  diselesaikan   melalui 

mediasi 
3.    Persentase       perkara       yang       dimohonkan 

Banding,Kasasi   dan  PK  yang  diajukan  secara 

lengkap dan tepat waktu 
4.    Persentase   putusan   yang   menarik   perhatian 

masyarakat  (ekonomi  syariah)  yang  dapat 

diakses  secara online dalam waktu 1 hari sejak 

diputus. 

3. Meningkatnya      Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

1.  Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

2.  Persentase    perkara    yang    diselesaikan    diluar 

gedung pengadilan 

3.  Persentase     perkara     permohonan     (Voluntair) 

identitas hukum 

4.  Persentase   pencari   keadilan   golongan   tertentu 

yang mendapat layanan bantuan hukum. 

4. Meningkatnya 

kepatuhan       terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase  putusan  perkara  perdata  yang  ditindak 

lanjuti (dieksekusi) 

 

 

 

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN 
 

Empat  sasaran  strategis  tersebut  di atas  adalah  merupakan  

arahan bagi Pengadilan Agama Maros untuk mewujudkan visi dan misi yang 



Renstra Pengadilan Agama Maros Kelas I B 2015 -2019 Halaman| 

1616 

 

telah ditetapkan   dengan   rincian   Program   dan   Kegiatan   Pokok      yang   

akan dilaksanakan sebagai berikut: 
 

a.   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 
 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan 

program   untuk   mencapai   sasaran   strategis   dalam   hal   penyelesaian 

perkara,  tertib  administrasi  perkara,  aksepbilitas  putusan  Hakim, 

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) justice for all, 

Justice for the foor efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi 

kepaniteraan dan implementasi SIADPA. Sedangkan kegiatan pokok yang 

dilaksanakan Pengadilan Agama Maros dalam pelaksanaan Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  tersebut adalah  : 

1.   Penyelesaian sisa perkara 

2.   Penyelesaian perkara perdata yang diterima dengan tepat waktu 

3.   Penurunan sisa perkara. 

4.   Memaksimalkan pelaksanaan mediasi 

5.   Penyampaian  putusan  kepada  para  pihak  maksimal  14  hari  

setelah dibacakan putusan 

6.   Penerbitan akta cerai tepat waktu 

7.   Pelaksanaan perkara secara prodeo. 

8.   Pelayanan perkara diluar Gedung Pengadilan Agama. 

9.   Pelayanan perkara melalui POSBAKUM. 

10. Pelaksanaan   eksekusi   atas   putusan   perkara   perdata   yang   

telah berkekuatan hukum tetap  

b.   Program  Dukungan  Manajemen  dan Pelaksanaan  Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 
 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu 

menciptakan peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi 

kepaniteraan  dan implementasi  SIADPA  serta peningkatan  kualitas 

pengawasan internal. Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan  

dalam program ini adalah : 

1.   Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan konsultasi. 
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2.   Pelaksanaan   pelayanan  dibidang  pembayaran   gaji  dan  tunjangan 

pegawai. 

3.   Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor. 

 

c.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung 

 

Program Peningkatan  Sarana dan Prasarana   Aparatur Mahkamah 

Agung  bertujuan  untuk  mencapai  sasaran  strategis  dalam  penyediaan 

sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kegiatan pokok yang 

dilaksanakan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana 

di  Pengadilan  Agama  Maros  yang  terkait  langsung  dengan  pelayanan 

publik.
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yag tertuang dalam RPJMN 

III tahun 2015- 2019, serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran 

sebagai berikut: 

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  pelaksanaan  pembinaan  bagi  aaparat  tenaga  teknis di 

lingkungan peradilan; 

6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal; 

7) Meningkatnya  pelaksanaan  penelitian,  pendidikan,  dan  pelatihan  Sumber 

Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung; 

8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan Aset.  

 

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

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

akuntabel. 

Untuk mewujudkannya ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) 

Penyempurnaan penerapa sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses 

berperkara yang sederhana dan murah, dan (4) Penguatan akses peradilan. 

 

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara 

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan 

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

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam 

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

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

menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 

(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi 

kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta 

merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan 

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung 

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

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik 

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

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

kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh 

undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana 

yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 71 Agung 

Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 

dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa 

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 

(lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling 

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

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan 

Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan 

perkara. 

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk 

penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat 

diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum 

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum 

terlaksananya small claim court. 
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Sasaran Strategis 3  : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan  

Untuk mewujudkannya, ditetapkan 3 (tiga) arah kebijakan: (1) Pembebasan 

biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos 

Pelayanan Bantuan Hukum. 

 

Sasaran Strategis 4  : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa 

seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam 

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

perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua 

Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang 

menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 

(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam 

mereformasi kinerja  Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian 

hukum serta merespon keluhan masyarakat  akan lamanya penyelesaian perkara 

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah 

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

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik 

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

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

Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih 

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

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 

Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan 
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bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam 

waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

minutasi. 

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat 

terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu 

agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan 

hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum 

terlaksananya small claim court. 

 

Sasaran  Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga  

teknis di lingkungan Peradilan. 

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk 

Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat 

Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen 

SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan 

ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program 

pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun 

standarisasi sistem pendidikan dan  pelatihan  aparatur  peradilan  (unit  pelaksana  

Diklat),  serta  menyusun  regulasi  penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung 

RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi. 

 

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan 

pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah 

Agung 

 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan 

efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) 

Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI. 
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Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat 

peradilan secara optimal 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur 

peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana 

fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan 

pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan 

dan Aset.  

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas 

SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Penataan pola rekrutmen 

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

Daya Manusia Peradilan. 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

Dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi,  tujuan  dan  sasaran  yang 

ditetapkan,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  menetapkan  arah  dan 

kebijakan dan strategi  sebagai berikut : 

1. Peningkatan kinerja. 

Peningkatan  kinerja  sangat  menentukan  dalam  meningkatkan sistem  

manajemen  perkara  yang  akuntabel  dan  transparan  sehingga 

masyarakat   pencari   keadilan   dapat   memperoleh   kepastia  hukum. 

Kinerja  sangat  mempengaruhi  tinggi    rendahnya  angka penyelesaian 

perkara prose peradilan yang cepat,   sederhana, transparan dan akuntabel. 

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya 

aparatur peradilan. 

Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  mendukung  kebijakan dan 

strategi peningkatan kinerja : 

a) Sistem  karir  merupakan  perbaikan  dalam  mekanisme  promosi  dan 

mutasi sesuai dengan kompetensi. 
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b) Pengawasan   eksternal   dan   internal.   Hal   ini   disebutkan   untuk 

menjamin  berjalannya  proses  penegakan  hukum  yang  akuntabel, 

dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

c) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. 

d)  Disamping  itu,  perlu  adanya  dukungan  sarana  dan  prasarana  dan 

teknologi informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, 

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan 

jelas hak   dan   kewajiban   penyelenggaraan   pelayanan   maupun   

penerima layanan. 

b.  Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan. 

c. Meningkatkan    sarana    prasarana    dan    teknologi    informasi    

untuk pelayanan publik. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan 

merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk mendukung lahirnya 

sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berkaitan 

dengan hal itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai ujung tombak 

Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan 

perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), 

memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “Cetak Biru” (Blue Print) 

yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan 

peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas 

penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.  

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrasi di bidang 

pelayanan hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa 

lembaga peradilan, khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan 

upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun Cetak 

Biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh. 
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Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan 

kehakiman (judicial power) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam 

dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik 

langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut 

dengan harapan terjadinya perubahan mendasar, baik secara struktural 

maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan 

agama.  

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di 

lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-

kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (ahwal 

al syakhshiyah) saja, tetapi sudah diperluas sampai kepada persoalan-

persoalan mu’amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari’ah. 

Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga 

peradilan agama secara prospektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk 

mampu menunjukkan kepada seluruh stakeholder publik bahwa kita mampu 

menangani perkara-perkara ekonomi syari’ah, hak milik antar umat Islam 

maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga 

diperhadapkan pada sebuah harapan publik (public expectation) negara 

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana 

eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai 

dengan syari’ah Islam. 

Perluasan kompetensi absolut (absolute competency) yang dimiliki 

Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari’ah di  Aceh dan hal-hal lain 

yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah seperti yang 

diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) warga peradilan yang mesti dilakukan secara terus menerus, 

terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para 

pihak pencari keadilan (justiabellen). 

Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 

dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung  serta seluruh lembaga 
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Peradilan yang ada dibawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan 

dihormati oleh publik, kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan 

Agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya penyelesaian 

pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang belum sesuai dengan 

prototipe yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. 

Di samping itu, untuk merespon amanah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah 

Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan 

penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor 144 tahun 2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini 

menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga 

Peradilan di bawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar 

terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. 

Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya berkeyakinan bahwa 

transpanransi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam 

upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. 

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada 

seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal. Sementara transparansi 

dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil 

pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang 

berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara 

terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya 

kepada seluruh stakeholder publik, sehingga mereka bisa mengakses secara 

terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan 

keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan 

dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, 
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khususnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh Pengadilan 

Agama yang ada dalam wilayah hukumnya. 

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi 

hak untuk diakses oleh publik adalah : Gambaran umum pengadilan berupa: 

Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses 

beracara di Pengadilan, hak hak pencari keadilan dalam proses peradilan, 

seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak 

kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda / 

jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan 

Banding dan Kasasi), mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan Hakim dan pegawai. 

Kebijakan dan strategis yang lain, Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

dalam melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran 

birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi 

keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi umum, yang salah 

satunya melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori 

oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 

dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal tersebut merupakan 

wujud Reformasi Birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal 

dengan e-governance. 

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan 

hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak 

kalah pentingnya adalah dalam mengakselarasi penyelesaian tugas-tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu sendiri. Dimana 

volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini 

membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi 

pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan 

pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama yang 

ada dalam wilayah hukumnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 
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jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan, begitu 

pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran. 

 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Maros   

Dalam rangka  mengakselarasi terwujudnya visi dan misi,  tujuan  dan 

sasaran  yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Maros menetapkan 4 (empat) 

sasaran strategis, sebagai berikut: 
 

1.  Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 

2.  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

3.  Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; 

4.  Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Masing-masing sasaran strategi di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut: 

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

akuntabel. 

 Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan : 

(1)  Peningkatan kualitas Hakim; 

Selama ini kita mengenal adagium ius curia novit (hakim dianggap tahu undang-

undang). Memang jika asas itu diterapkan dalam peradilan, Hakim sebagai figur 

“Yang Mulia” memang dituntut menjadi “manusia setengah dewa” yang serba 

tahu. Untuk itu Hakim haruslah selalu up to date. Menyikapi hal ini di Pengadilan 

Agama Maros dilakukan diskusi Hakim setiap Minggu, yang bertujuan sharing ilmu 

daninformasi terbaru. 

(2)  Proses berperkara yang sederhana dan murah; 

Penyederhanaan proses berperkara dilakukan dengan pengoptimalan proses 

Mediasi. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, 

tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, untuk itu diharapkan kedepannya 

bisa diupayakan dengan perubahan/revisi UU Hukum Acara ataupun peraturan 

Mahkamah Agung. 

(3)  Pelayanan One Stop Service 

Pengadilan Agama Maros dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada 

pencari keadilan membuat terobosan dengan menyediakan one top service, berupa 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan terpadu dan terintegrasi 
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yang terpusat pada suatu tempat/ruangan sehigga memudahkan para pihak 

untuk mendapatkan pelayanan prima.  

PTSP Pengadilan Agama Maros menyediakan berupa Meja Informasi, Meja 

Pengaduan, Meja Pelayanan Perkara, layanan PT. Pos dan layanan Bank.  

 

Sasaran  Strategis  2 : Meningkatkan  penyederhanaan  proses  penanganan  

perkara  melalui pemanfaatan teknologi informasi 

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, ditetapkan arah 

kebijakan : 

(1)  SIPP 100% 

Penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada seluruh 

kegiatan yang berhubungan dengan perkara. 

 

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan : 

(1)  Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin 

Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin sesuai yang di amanatkan 

oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014. Pengadilan Agama 

Maros melalui Kasubag Perencanaan, Tekhnologi Informasi, dan Pelaporan 

setiap tahun selalu menganggarkan pada DIPA Badilag (309069). 

(2)  Sidang Terpadu 

Sidang terpadu yang merupakan kerjasama 3 lembaga (Pengadilan Agama, 

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

yang timbul dengan adanya Sidang Terpadu ini, di bebankan kepada DIPA teknis 

(04) Pengadilan Agama Maros Badilag. 

(3) Layanan Bantuan Hukum (Posyankum) 

Layanan ini merupakan pelayanan Cuma-Cuma kepada berkaitan dengan 

persoalan hukum masyarakat, dari jasa konsultasi, dan lain-lain. 

 

 

 



Renstra Pengadilan Agama Maros Kelas I B 2015 -2019 Halaman| 

2929 

 

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

 

Dengan arah kebijakan : 

 

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

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

Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 

(empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada 

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

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 

(tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. 

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah 

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin 

melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat 

terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu 

agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan 

hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum 

terlaksananya small claim court. 

 

3.3  KERANGKA REGULASI 

 

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka 

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan nasional. Pasal 4 ayat 

(2) menyatakan: 

“RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang 

memuatt strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementriaan/ 

lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta 

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perrekonomian secara 

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”. 

 

Seiring  dengan  diterbitkannya UU  nomor  25  tahun  2004 tentang  sistem  

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU omor 12 tahun 2011 
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong 

penccapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian 

hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang 

berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada 

RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintahan guna terwujudnya 

pembanguna hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum 

Nasional Janga Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah kesadaran dan 

penengakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap 

sertaa profesinalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mapu mendukung 

pembangunan nasional. 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam 

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

kementrian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan 

sebagai instrument guna  pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi 

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, 

mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam 

mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 

Permen PPN/Kepala Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentnag 

Petunjuk Pelaksaaan tentang Pedomana Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam 

RPJMN, prelu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratetejik tahun 2015-

2019 adalah : 

a. Mengarahkan   proses   perencanaan   pembentukan   regulasi   sesuai   

kebutuhan pembanguna,  

b. Meningkatkan  kulaitas  regulasi  dalam  rangka  mendukung  pencapaian  

prioritas pembangunan, 

c. Meningkatkan  efisiensi  pengalokasian  anggaran  untuk  keperluan  

pembentukan regulasi.  

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam 

merealisasikan program pemerintah yang dituankan dalam RPJM tahun 2015-2019, 

juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi yang 

dibuat Mahkamah Agung idealnya selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang 

dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. 



 

 

Isu Strategis 

 

Arah 

Kebijakan 

2015-

2019 

 

Arah Kerangka 

Regulasi 

 

Kebutuhan 

Regulasi 

Direktorat 

Penanggungjawab 

 

Direktorat Terkait 

1.   Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

Mahkamah Agung 

- Pembatasan 

perkara kasasi 

dan PK, 

- Penerapan sistem 

kamar secara 

konsisten 

- Penyederhanaan 

proses berperkara 

- Penguatan akses 

pada keadilan 

-     Modernisasi 

manajemen perkara 

- Penataan ulang 

organisasi 

manajemen 

perkara 

- Rintisan 

pelaksanaan sistem 

peradilan Pidana 

Terpadu 

- Pelaksanaan 

sistem peradilan 

pidana anak 

- Penguatan 

organisasi 4 

(empat) lingkungan 

peradilan dibawah 

Mahkamah Agung 

- Penerapan sistem 

kamar pada 

tingkat banding 

- Spesialisasi hakim 

pada pengadilan 

tingkat pertama 

- Pembentukan 

landasan hukum 

untuk 

meminimalisir sisa 

perkara akhir tahun 

-     Pelaksanaan 

sistem pidana 

peradilan anak dan 

pelaksanaan 

sistem peradilan 

pidana terpadu, 

one stop service di 

Mahkamah Agung 

Pembuatan SK KMA: 

-     Tentang pembatasan 

perkara kasasi dan PK 

dalam hal persaratan 

formil 

- Pemberlakuan 

penerapan sistem 

kamar pada tingkat 

banding 

- SK KMA tentang 

template putusan 

kasasi dan PK 

- SE sosialisasi hasil 

rapat pleno 

- Surat edaran 

sertifikasi hakim 

- Revisi pola bindalmin 

(temasuk 

penyederhanaan 

proses perkara) 

-     MOU pelaksanaan 

sistem peradilan 

pidana terpadu 

-     SK KMA 

- Implementasi MOU 

SPPT 

- SK MA tentang 

pelaksanaan 

-     Kepanitraan 

MA RI 

- Kepaniteraan 

MA RI, Ditjen 

Badilum, 

Ditjen Badilag, 

Ditjen 

BadiMitun 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Optimalisasi 

manajemen 

Peradilan 

Agama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Peningkatan 

Penyelesaian perkara, 

peningkatan efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara, 

-Peningkatan 

aksebilitas masyarakat 

terhadap peradilan 

-Peningkatan 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

-peningkatan kualitas 

SDM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Implementasi SK 

KMA tentang 

percepatan 

penyelesaian 

perkara 

- Penambahan 

volume sidang 

keliling, 

posbakum, perkara 

prodeo 

-     Peningkatan 

pelayanan publik 

- Standarisasi 

pelaksanaan 

Bimtek 

 

- Implementasi SK 

KMA tentang 

percepatan 

peradilan pidana 

anak 

- Juklak/Juknis tentang 

pencatatan 

penyelesaian perkara 

 
 

- SE Ditjen Badilag 

tentang penambahan 

volume sidang keliling, 

posyankum dan 

perkara prodeo 

- Pembuatan surat 

edaran peningkata 

pelayanan publik 

- Juklak/Juknis 

pelaksanaan Bimtek 

- Juklak/Juknis tentang 

percepatan 

penyelesaian perkara 

 
 
 

- SE Ditjen Badimiltun 

tentang penambahan 

volume sidang 

keliling posyankum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     Ditjen 

Badilag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Ditjen Badilag, 

Diklat Kumdil MA RI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.   Peningkatan 

kapabilitas 

aparatur 
Mahkamah 

Agung 
 
 
 
 
 

 
4.   Peningkatan 

dunkungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya MA 

-     Peningkatan efektifitas 
kinerja aparatur teknis 

dan non teknis 

peradilan 
- Peningkatan efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 
- Peningkatan aksesbilita 

masyarakat terhadap 

peradilan 
-     Peningkatan kualitas 

SDM 
 

 

- Peningkatan efektifitas 

kinerja aparatur teknis 

dan non teknis 

peradilan 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Optimalisasi 
pemanfaatan teknologi 
informasi, peningkatan 

sumber daya manusia 

penyelesaian 
perkara 

- Penambahan 

volume sidang 

keliling, 
posyankum dan 

perkara prodeo 
- Peningkatan 

pelayanan publik 
- Standarisasi 

pelaksanaan 

Bimtek 

 
- Pembentukan 

landasan hukum 

peningkatan 

kualitas aparatur 
peradilan bidang 

teknis dan non 

teknis yudisial 
serta administrasi 
umum 

 
- Pembentukan 

landasan hukum 

tata kelola 

optimalisasi 
teknologi 
informasi dan 

peningkatan 

kualitas aparatur 
peradilan 

dan perkara prodeo 
- Pembuatan surat 

edaran peningkatan 

pelayanan publik 
- Juklak/Juknis 

pelaksanaan Bimtek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Pembuatan SK KMA 

tentang peningkatan 

kualitas aparatur 
peradilan bidang 

teknis dan non teknis 

yudisial serta 

administrasi umum 
 
 
 

 
- Pembuatan SK 

KMA/edaran tentang 

tata kelola 

optimalisasi 
teknoologi informasi 

 -     Ditjen 

Badimiltun, 
Diklat Kumdil 
MA RI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Badan 

urusan 

administras
i MA RI, 
Ditjen 

Badilum, 
Ditjen Badilak, 
Ditjen 
Badimiltun 

 
 

-     Badan Urusan 
Administrasi 
MA RI 



 

 
 
5.   Sarana dan 

Prasarana aparatur 
negara Mahkamah 
Agung 

 
 
 
 
 
 
 
6.   Optimalisasi 

pengawasan dan 
peningkatan 
akuntabilitas 
aparatur negara MA 
RI 

 

- Peningkatan sarana dan 

prasarana pendukung 

kinerja aparatur peradilan 

 

 

 

 

 

 

- Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

- Peningkatan kualitas 

pengawasan 

 

- Pembentukan 

landasan hukum 

skala prioritas 

pemenuhan sarana 

dan prasarana 

kinerja aparatur 

peradilan 

 

 

- Pembentukan 

landasan hukum 

standar pengawasan 

kinerja aparatur 

peradilan dan 

peningkatan kualitas 

pengawasan 

 

- Pembuatan SK KMA 

tentang standarisasi 

pendukung kinerja 

aparatur peradilan 

 

 

 

 

 

 

- Pembuatan SK KMA 

tentang standar 

pengawasan dan 

pemeriksaan aparatur 

peradilan 

 

- Badan Litbang Diklat 

MA RI 

 

 

 

 

 

- Badan urusan 

administrasi MA RI 

 

- Badan urusan 

administrasi MA 

RI 

 

 

 

 

 

 

 

- Badan 

pengawasan MA 

RI, Badan 

Urusan 

Administrasi MA 

RI 
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3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang 

membawahi 823 satuan kerja yang yang tersebar di setiap provinsi se Indonesia. 

Lembaga Mahkamah Agung secara struktur berdasar pada beberapa ketentuan 

perundag-undangan, yaitu:  

 Undang-Undang Nomor  48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tenrang Mahkamah Agung 

 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama  

 Undang-Undang Noomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah 

Agung RI 

 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteran Mahkamah 

Agung RI 

 

Dengan menjadi bagian Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Maros 

sebagai salah satu Pengadilan Kelas IB secara yurisdiksi berada dibawah 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan agama Maros memiliki Tugas 

serta fungsi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik dibawah pimpinan Ketua 

Pengadilan Agama Maros dibantu oleh seorang Panitera dan soerang Sekretaris. 

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan, maka 

terdapat beberapa jabatan yang secara struktur menggambarkan sistem kerja, 

baik bersifat perintah maupun koordinasi. 

a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB. 

Pasal 104 

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

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas IB. 

(2)  Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh Panitera. 

 

 

 

 



Renstra Pengadilan Agama Maros Kelas I B 2015 -2019 Halaman| 

3636 

 

Pasal 105 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta 

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

 

Pasal 107 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB, terdiri atas: 

a. Panitera Muda Permohonan 

b. Panitera Muda Gugatan, dan 

c. Panitera Muda Hukum 

 

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN  

PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB 
 
 
 

P A N I T E R A 
 
 
 

PANMUD 
PERMOHONAN 

 

PANMUD GUGATAN 

 

PANMUD HUKUM
 

 
 
 
 
 

KELOMPOK FUNGSIONAL 
 

 

- PANITERA PENGGANTI 

- JURUSITA 

- JURUSITA PENGGANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB. 

 

Pasal 315 

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

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB. 

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

 

Pasal 316 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan 

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

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

 

Pasal 317 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  316,  

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB 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; 

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB.  

 

Pasal 318 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; 

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;  

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN  

PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB 
  
 
 
 
 

SEKRETARIS 
 
 
 
 
 
 

KASUBBAG 
PERENCANAAN, IT DAN 

PELAPORAN 

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, 
ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

KASUBBAG UMUM DAN 
KEUANGAN

 

 
 
 
 
 
 

KELOMPOK 
FUNGSIONAL 

 

- BENDAHARA 

- ARSIPARIS 

- PRANATA KOMPUTER
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BAB  IV 

PENUTUP 

 
 

Rencana strategis Pengadilan Agama Maros tahun 2015 - 2019 diarahkan 

untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan  

perubahan  lingkungan  strategis,  baik yang bersifat  internal  maupun yang 

bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan  

peta permasalahan,  titik-titik  lemah,  peluang  dan tantangan tantangan,  

program  yang  ditetapakan,  dan  strategis  yang  akan  dijalankan selama  kurun  

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

diharapkan. 

Rencana stretegis Pengadilan Agama Maros ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini memerlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan 

secara terus menerus dari waktu kewaktu. Dengan demikian, rencana strategis 

ini bersifat terbuka dari kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian- 

penyesuaian bila dipandangn itu lebih strategis. 

Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana 

pengelola   kegiatan   dalam   melakukan   pengukuran   tingkat   keberhasilan 

terhadap kegiatan yang dikelola. 

Dengan rencana strategis ini pula, diharapkan  sub-sub bagian yang 

ada di satuan kerja Pengadilan  Agama Maros memiliki pedoman yang dapat 

dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 

lima tahun  ke depan  yaitu  2015  - 2019,  sehingga  visi  dan  misi  Pengadilan 

Agama Maros dapat terwujud dengan baik. 
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MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 
PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB 

 

INSTANSI  : PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB 
VISI            : Terwujudnya Pengadilan Agama Maros Kelas IB `Yang Agung 
MISI           : 1.  Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Klas II Maros; 

                           2.  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

                           3. Meningkatkan kredibiliitas dan transparansi engadilan Agama Maros; 
                           4. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Maros yang berbasisi Teknologi Informasi. 

                
No Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

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

   
Target 

Rp. 

1 Mewujudkanan 
Kredibilitas dan 
teransparansi 
peradilan 

Persentase 
Meningkatnya 
penyelesaian 
perkara peradilan 

100% 

Terwujudnya 
Poses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 
Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

Peningkatan 
penyelesaian 

perkara 

Sisa perkara 
yang 
diselesaikan 

  100%   

Persentase 
Penyelesaian 
perkara tepat 
waktu  

95% 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

80% 80% 85% 85% 90% 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

Perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

  95%   

Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

0% 
Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

20% 20% 15% 15% 15% 
Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

Proses 
persidangan 

yang sederhana, 
efektif dan 

efisien. 

Penurunan 
sisa perkara 

  0%   

Persentase 
Putusan 
Pengadilan yang 
memenuhi unsur 
keadilan, 
kemanfaatan dan 
kepastian hukum 

100% 

Persentase 
perkara yang 
tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum : 
Banding, Kasasi, 
PK 

80% 80% 80% 85% 85% 

Persentase 
perkara yang 
tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum : 
Banding, Kasasi, 
PK 

Persentase 
perkara yang 
tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
: Banding, 
Kasasi, PK 

  100%   
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Persentase 
Tercapainya  
tugas  pokok  
aparatur  
peradilan  dalam  
memberikan  
pelayanan  
kepada 
masyarakat. 

100% 

Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap 
layanan 
peradilan 

70% 75% 80% 85% 90% 

Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

mengoptimalkan 
teknologi 
informasi dan 
meningkatkan 
kinerja aparatur 
peradilan 

Kepuasan 
pencari 
keadilan 
terhadap 
layanan 
peradilan 

  100%   

2 Menjadi lembaga 
Peradilan yang 
dapat 
mewujudkan 
organisasi 
berbasis kinerja 

Persentase 
Tercapainya  
tugas  pokok  
aparatur  
peradilan  dalam  
memberikan  
pelayanan  
kepada 
masyarakat. 

100% 

Peningkatan 
Efektivitas 
pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh 
pihak tepat 
waktu 

70% 70% 70% 80% 80% 

Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh 
pihak tepat 
waktu 

Menyediakan 
sarana dan 
prasarana 
pengembangan 
infrastruktrur 
akses 
komunikasi data 
yang ideal.   

Putusan yang 
diterima oleh 
pihak tepat 
waktu 

   100%   

Persentase 
Meningkatnya 
Penyelesaian 
perkara melalui 
Mediasi/Penaseh
atan/Perdamaian 

70% 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

5% 10% 10% 10% 10% 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

Penyeragaman 
pemahaman 
tentang mediasi 
dan proses 
mediasi yang di 
maksimalkan 

Penyelesaian 
perkara 
melalui 
mediasi 

  70%   

Persentase 
Meningkatnya 
tertib administrasi 
perkara 

100% 

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

100% 100% 100% 100% 100% 

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

Melakukan 
kontrol koreksi 

majelis dan 
membangun 
sistem yang 
menjamin 
keamanan 

proses 
percetakan 

putusan. 

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

  100%   
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Persentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah) 
yang dapat 
diakses secara 
online dalam 
waktu 1 hari sejak 
diputus 

100% 

Persentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi 
syariah) yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari sejak 
diputus 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi 
syariah) yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari sejak diputus 

Putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi 
syariah) yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 
1 hari sejak 
diputus 

   100%   

3 Memberikan 
kemudahan 
kepada 
masyarakat untuk 
menjangkau 
pengadilan 

 Persentase 
Terpenuhinya 
pelayanan bagi 
masyarakat yang 
jauh kurang 
mampu 

100% 

Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase 
Perkara Prodeo 
yang 
diselesaikan 

95% 96% 99% 100% 100% 
Persentase 
Perkara Prodeo 
yang diselesaikan 

memaksimalkan 
anggaran yang 
tersedia 
sehingga dapat 
terserap dan 
tepat sasaran 

Perkara 
dilingkungan 
Peradilan 
Agama yang 
diselesaikan 
melalui 
pembebasan 
biaya perkara 

    100% 
 
5.000.000 

Persentase 
Terpenuhinya 
pelayanan bagi 
masyarakat yang 
jauh dari akses 
pengadilan 

100% 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

80% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

Penyelesaian 
Perkara di 
Pengadilan 
Agama Sinjai di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

Perkara 
dilingkungan 
Peradilan 
Agama yang 
diselesaikan 
melalui sidang 
diluar gedung 
pengadilan 

   100% 22.500.000 

Persentase 
Terselenggaanya 
pelayanan 
terpadu untuk 
masyarakat 
pencari keadilan 

100% 

Persentase 
perkara 
Permohonan 
(Voluntair) 
Identitas Hukum 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
perkara 
Permohonan 
(Voluntair) 
Identitas Hukum 

Melakukan 
Koordinasi 
kepada instansi 
pemerintah 
terkait dan 
melakukan 
pendataan 
secara tepat 

Perkara 
Permohonan 
(Voluntair) 
Identitas 
Hukum 
(pelayanan 
terpadu) 

   100%   
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Persentase 
Terselenggaranya  
Layanan Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

100% 

Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapatkan 
Layanan Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

80% 83% 83% 83% 85% 

Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapatkan 
Layanan Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

Memaksimalkan 
layanan 

posbakum  

Layanan 
bantuan 
hukum 
dilingkungan 
Peradilan 
Agama 

    100% 20.000.000 

4 

Adanya jaminan 
kepastian dalam 
penyelenggaraan 
persidangan dan 
pelayanan 

Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 

Meningkatnya 
Kepatuhan 
terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

Peningkatan 
Pengawasan 
dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Peradilan 

Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

   100%   

 

    

    Mengetahui         Sekretaris Pengadilan Agama Maros 
    Ketua 
 
 
 
 
    Dra.Hj. Martina Budiana Mulya, M.H       Dr. Yusran, S.Ag, M.H 
     
    



 

 
 

 

 

SURAT KEPUTUSAN 
KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B 

Nomor : W20-A5/  413 /OT.00/IX/2017 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 - 2019 

PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B  

KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS 

Menimbang          :  1.   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), perlu 

dilakukan Riviu Rencana Strategis 2015-2019 dan Reviu Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 2015-2019 sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan secara 

berkelanjutan; 

2.  Bahwa  untuk  melakukan Reviu  Rencana  Strategis 2015 – 2019 dan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 Pengadilan Agama Maros,  perlu  dibentuk  Tim  

Reviu Rencana Strategis; 

3.  Bahwa    nama-nama    yang    tercantum     dalam     lampiran  Surat Keputusan  

ini  dipandang  cakap  dan  mampu  dalam melaksanakan tugas sebagai Tim 

Reviu Rencana   Strategis Pengadilan Agama Maros 2015- 2019 dan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) 2015-2017; 

Mengingat        :           1.   Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua atas   

       Undang-undang Nomor :14 Tahun   1985 tentang Mahkamah Agung. 

2.  Undang-undang   Nomor   48   Tahun   2009   tentang       Kekuasaan 

Kehakiman. 

3.  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

 4.   Peraturan   Pemerintah  Nomor  8  Tahun   2006 tentang  Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

5.  Peraturan    Presiden    Nomor    2    Tahun    2015  tentang    Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 

6.   Peraturan   Presiden   Nomor   9   Tahun   2005   tentang   Kedudukan, Fungsi, 

Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 

7.   Peraturan   Presiden   Nomor   13   Tahun   2005 tentang   Sekretariat Mahkamah 

Agung. 

8.  Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Kepaniteraan Mahkamah 

Agung. 

9.  Peraturan    Presiden    Nomor  29    Tahun    2014    tentang    Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah. 

10.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi  

RI Nomor  53  Tahun  2014  tentang Petunjuk  Teknis



: Keputusan    ini    mulai    berlaku    sejak tanggal ditetapkan,  dengan 
 ketentuan    apabila    dikemudian    hari terdapat kekeliruan    akan 
 

Perjanjian Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah. 

11.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi Birokrasi 

RI   Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007   tentang   Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja; 

12.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2015  

tentang    Organisasi    dan    Tata    Kerja    Kepaniteraan    dan Kesekretariatan 

Peradilan. 

 

 
 

MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN  KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B  

TENTANG PEMBENTUKAN   TIM REVIU   RENCANA   STRATEGIS   2015-

2019 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015 - 2019 PENGADILAN 

AGAMA MAROS KELAS I B. 
 
Pertama                  :   Reviu   Rencana   Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 dan Reviu Indikator  Kinerja  

Utama (IKU) 2015-2019 sebagaimana  tercantum dalam  lampiran  surat keputusan  

ini merupakan acuan yang digunakan oleh  Pengadilan Agama Maros untuk   

menyusun   Rencana Kerja  dan  Anggaran, Rencana  Kinerja Tahunan, Dokumen 

Perjanjian Kinerja,  Laporan  Kinerja  serta  melakukan  evaluasi pencapaian kinerja 

sesuai dengan dokumen  Renstra tahun 2015-2019; 

Kedua                   :   Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan  Ketua Pengadilan Agama Maros 

Ketiga                     :   Dalam  rangka efektifitas pelaksanaan  keputusan ini,  Hakim Pengawas 

Bidang diberikan tugas untuk: 

a.  Melakukan  reviu  atas  capaian  kinerja  satuan  kerja  dalam  rangka 

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas 

kinerja. 

b. Melakukan  evaluasi  terhadap  keputusan ini  dan  melaporkan kepada ketua 

Pengadilan Agama Maros. 

Keempat 

 

diperbaiki sebagaimana mestinya 
 
 

Ditetapkan di  : Maros 

Pada tanggal   : 12  September  2017 

Ketua Pengadilan Agama Maros 
 
 
 
 

 

Dra.Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. 

Nip. 19630317 199203 2 002. 
 

 

Tembusan Yth: 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN 

KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B  

Nomor  : W20-A5/               /0T.OO/IX/2017 

Tanggal: 12 September 2017 

 
DAFTAR NAMA-NAMA TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015 - 2019 

PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B 

 
 

 

NO 

 

 

NAMA/NIP 

 

JABATAN 

DALAM KEDINASAN DALAM TIM 

 

1 

Dra.Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. 

Nip. 19630317 199203 2 002. 

 

Ketua 

 

Penanggung Jawab 

 

2 

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES 

19690627 199403 1 005 

 

Wakil Ketua 

 

Pengarah 

 

3 

Drs. Lahiya, S.H., M. H. 

19541231 197903 1 056 

 

Hakim 

 

Pengarah 

 

4 

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag. 

19741225 200502 2 001 

 

Hakim 

 

Pengarah 

 

5 

Deni Irawan, S. HI. M. Si 

19810918 200904 1 005 

 

Hakim 

 

Pengarah 

 

6 

Nasruddin, S.Sos, S.H., M.H 

19620619 198103 1 001 

 

Panitera 

 

Ketua 

 

7 

Dr. Yusran, S.Ag., M.H 

Nip. 19730406 199903 1 003 

 

Sekretaris 

 

Sekretaris 

 

8 

Sitti Harsani, S. Kom 

19790701 200904 2 004 

Kepala       Sub       Bagian 

Perencanaan,      TI      dan 

Pelaporan 

 

Anggota 

 

9 

Dra. Mashunadiah H. 

19591231 199303 2 003 

Panitera                     Muda 

Permohonan 

 

Anggota 

 

10 

Mas'ud Taiyep  

19610421 198003 1 001 

 

Panitera Muda Hukum 

 

Anggota 

 

11 

St. Munirah, D, S.HI  

19641010 198401 2 001 

 

 

Panitera Muda Gugatan 

 

Anggota 

 

 

Ditetapkan di  : Maros 

Pada tanggal   : 12  September  2017 

Ketua Pengadilan Agama Maros 
 
 
 
 
 

Dra.Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. 

Nip. 19630317 199203 2 002. 



 

 
 

 

 

SURAT KEPUTUSAN 
KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B 

Nomor : W20-A5/ 410 /OT.00/IX/2017 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B  

KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS 

Menimbang             :  1.   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), perlu dilakukan Riviu Rencana Strategis 2015 - 

2019    sebagai    upaya    perbaikan    dan    penyempurnaan    secara 

berkelanjutan; 

2. Bahwa    hasil  Reviu    Rencana    Strategis  2015  –  2019  tersebut 

ditetapkan sebagai Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Agama 

Sunggumnasa Kelas IB yang isinya sebagaimana tersebut dalam 

lampiran Surat Keputusan ini; 

Mengingat               :  1.   Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua 

atas Undang-undang Nomor :14 Tahun   1985 tentang Mahkamah 

Agung. 

2. Undang-undang   Nomor   48   Tahun   2009   tentang       Kekuasaan 

Kehakiman. 

3. Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

4.  Peraturan   Pemerintah  Nomor  8  Tahun   2006 tentang  Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Peraturan    Presiden    Nomor    2    Tahun    2015  tentang    Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 

6. Peraturan   Presiden   Nomor   9   Tahun   2005   tentang   Kedudukan, 

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 

7. Peraturan   Presiden   Nomor   13   Tahun   2005 tentang   Sekretariat 

Mahkamah Agung. 

8. Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Kepaniteraan 

Mahkamah Agung. 

9. Peraturan    Presiden    Nomor  29    Tahun    2014    tentang    Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah. 

10.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi 

Birokrasi   RI  Nomor   53   Tahun   2014   tentang   Petunjuk   Teknis 

Perjanjian Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah. 

11.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi 

Birokrasi RI   Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007   tentang   Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja; 



: Keputusan    ini    mulai    berlaku    sejak tanggal ditetapkan,  dengan 
 ketentuan    apabila    dikemudian    hari terdapat kekeliruan    akan 
 

12.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 

2015  tentang    Organisasi    dan    Tata    Kerja    Kepaniteraan    dan 

Kesekretariatan Peradilan. 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan             :  KEPUTUSAN  KETUA       PENGADILAN  AGAMA MAROS KELAS 

IB TENTANG PENETAPAN HASIL REVIU RENCANA    

STRATEGIS    2015-2019 PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 

I B 
 
Pertama                    :   Menetapkan hasil Reviu  Rencana  Strategis  (Renstra)  tahun  2015-2019 

sebagai  Rencana    Strategis  Pengadilan  Agama  Maros  untuk tahun 

2015-2019; 

Kedua                      :   Hasil  Reviu  Rencana  Strategis  2015  –  2019  sebagaimana  tercantum 

dalam  lampiran  surat keputusan  ini  merupakan  acuan  yang digunakan 

oleh Pengadilan   Agama Maros   untuk   menyusun   Rencana Kerja  

dan  Anggaran, Rencana  Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja,  

Laporan  Kinerja  serta  melakukan  evaluasi pencapaian kinerja sesuai 

dengan dokumen  Renstra tahun 2015-2019 

Ketiga                      :   Dalam  rangka efektifitas pelaksanaan  keputusan ini,  Hakim Pengawas 

Bidang diberikan tugas untuk: 

a. Melakukan  reviu  atas  capaian  kinerja  satuan  kerja  dalam  rangka 

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan 

akuntabilitas kinerja. 

b. Melakukan  evaluasi  terhadap  keputusan ini  dan  melaporkan kepada 

ketua Pengadilan Agama Maros. 

Keempat 
 

diperbaiki sebagaimana mestinya 
 

 

Ditetapkan di  : Maros 

Pada tanggal   : 4  September  2017 

Ketua Pengadilan Agama Maros 
 

 

 

 

Dra.Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. 
Nip. 19630317 199203 2 002. 

 
 

 
 

 
Tembusan Kepada Yth: 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 


