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PEDOMAN  PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT 

 

A. Latar Belakang 

 

Reformasi  yang sudah dilakukan  sejak terjadinya  krisis multidimensi  

tahun  1998 atau   lebih dari sepuluh  tahun terakhir  telah berhasil  

meletakkan  landasan  politik  bagi kehidupan  demokrasi  di Indonesia.  

Berbagai  perubahan  dalam sistem penyelenggaraan negara,  revitalisasi   

lembaga-lembaga   tinggi  negara,  dan  pemilihan  umum  dilakukan dalam  

rangka  membangun   pemerintahan   negara  yang  mampu  berjalan  

dengan  baik (good governance).  Dalam  bidang  ekonomi,  reformasi  

juga  telah  mampu  membawa kondisi  ekonomi  yang  semakin  baik,  

sehingga  mengantarkan   Indonesia  kembali  ke dalam jajaran  middle 

income countries (M!Cs). Oleh karena  itu, Indonesia  dipandang sebagai 

negara yang berhasil melalui masa krisis dengan baik.
1
 

Meskipun  demikian,  kondisi  itu belum  mampu  mengangkat  

Indonesia  ke posisi yang sejajar  dengan  negara-negara  lain, baik negara-

negara  di Asia Tenggara  maupun di Asia. Dalam hal perwujudan  

pemerintahan  yang   bersih    dan bebas korupsi,  kolusi, dan  nepotisme,    

masih   banyak    hal   yang  harus   diselesaikan   dalam   kaitan 

pemberantasan   korupsi. Hal   ini  antara   lain   ditunjukkan   dari   data   

Transparency nternational pada tahun 2009, lndeks Persepsi Korupsi (lPK) 

Indonesia  masih rendah (2,8  dari   10) jika   dibandingkan   dengan  negara-

negara   di  Asia  Tenggara   lainnya. Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  

negara,  kualitasnya  masih  perlu  banyak pembenahan  termasuk  dalam 

penyajian  laporan keuangan  yang sesuai dengan  Standar Akuntansi  

Pemerintah  (SAP).  Opini Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  

laporan keuangan   KIL  dan. Pemda  masih  banyak  yang  perlu  

ditingkatkan   menuju  ke  opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP).
2
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Dalam  hal pelayanan  publik,  pemerintah  belum  dapat menyediakan   

pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, 

yaitu perkembangan kebutuhan  masyarakat  yang semakin  maju dan 

persaingan  global yang semakin  ketat. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

survei integritas  yang dilakukan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK) 

pada tahun 2009 yang menunjukkan  bahwa kualitas  pelayanan  publik 

Indonesia  baru mencapai  skor 6,64 dari skala  10 untuk instansi pusat,  

sedangkan  pada tahun  2008  skor  untuk  unit pelayanan  publik  di daerah  

sebesar  6,69.  Skor  integritas menunjukkan  karakteristik  kualitas  dalam 

pelayanan  publik,  seperti ada tidaknya  suap, ada  tidaknya   Standard 

Operating Procedures (SOP),  kesesuaian   proses  pelayanan dengan   SOP   

yang   ada,   keterbukaan    informasi,   keadilan   dan   kecepatan    dalam 

pemberian  pelayanan,  dan  kemudahan  masyarakat  melakukan  

pengaduan. 

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, utamanya pelayanan 

birokrasi kepada masyarakat,  pemerintah perlu mengambil langkah konkret, 

realistis, efektif dan efesien guna menumbuh kembangkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah dengan melakukan perbaikan dan penataan 

tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Republik Indonesia perlu 

menerbitkan regulasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desigh Reformasi Birokrasi 

yang dijabarkan dalam Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi. 

B. Pengertian Reformasi Birokrasi 

Reformasi Birokrasi teridi dari dua kata yaitu Reformasi dan Birokrasi. 

Apbila ditinjau dari kamus Reformasi adalah pembaharuan terhadap suatu 

system yang telah ada pada suatu masa
3
. Sedangkan arti Birokrasi berdasarkan 

kamus bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh 
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pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang 

jabatan
4
. 

Berdasarkan Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi adalah bermakna sebagai suatu perubahan yang besar dalam 

paradigm dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu Reformasi 

Birokrasi adalah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong 

tantangan abad ke 21 dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai adalah : 

- Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalah gunaan 

wewenang public oleh pejabat instansi yang bersangkutan. 

- Menjadikan Negara memiliki most improved bureaucracy 

- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat 

- Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program 

Instansi 

- Miningkatkan efesiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas 

organisasi 

- Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam 

menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
5
 

  Reformasi Birokrasi juga berkaitan dengan tumpang tindih 

(overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintah. Reformasi Birokrasi juga perlu 

menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah 

dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-

langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar 

kebiasaan yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigm (a new 

paradigma shift) dan dengan upaya luar biasa ( business not usual). Dengan 

demikian Reformasi birokrasi perlu mervisi dan membangun berbagai 

regulasi, memodrenkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen 

pemerintah dengan paradigma dan peran baru
6
. 

Sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi  Pemerintah telah 

menerbitkan Perpres No 81 Tahun 2010 grand design Reformasi birokrasi 
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yaitu rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi dan Road Map sebagai operasionalisasi Grand Design yang disusun  

sekali dalam 5 tahun. 

Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan memberikan arah 

kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional selama kurun waktu 

2010-2025 agar  reformasi   birokrasi   di KIL   dan   Pemda    dapat   

berjalan secara    efektif,    efisien,    terukur, konsisten,  terintegrasi,  

melembaga, dan      berkelanjutan.      Kebijakan pelaksanaan     reformasi     

birokrasi meliputi visi misi pembangunan nasional. Grand Design Reformasi 

Birokrasi merupakan setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Road 

Map agar sejalan dengan Visi pembangunan Nasional. 

Sebagimana dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 arah kebijakan 

Reformasi Birokrasi adalah  untuk meningkatkan  profesionalisme   aparatur  

negara  dan untuk  mewujudkan  tata pemerintahan yang  baik,  baik  di  

pusat  maupun   di  daerah   agar  mampu mendukung  keberhasilan  

pembangunan   di bidang  lainnya  (Undang-undang Nomor  17  Tahun 2007 

tentang RP JPN 2005-2025).
7
 

Dalam menetukan arah kebijakan Reformasi Birokrasi dimaksudkan 

untuk dapat mengubah pola piker (mind set) setiap aparatur sehingga adanya 

perubahan yang akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing 

KIL dan Pemda,   manajemen pemerintahan dan manajemen SDM 

aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang 

mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. 

lmplementasi hal-hal tersebut pada masing-masing KIL dan Pemda 

akan mendorong perubahan mind set dan culture set pada setiap birokrat 

ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel 

sehingga akan menciptakan penurunan praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-
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program pembangunan  bagi  masyarakat meningkat, kualitas  

pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas 

aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil 

pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. 

Kondisi tersebut di atas akan dicapai melalui  berbagai  upaya,  antara  

lain dengan penerapan  program  quick wins, yaitu  suatu  langkah  inisiatif  

yang  mudah  dan  cepat dicapai  yang mengawali  suatu program  besar  dan 

sulit. Quick wins bermanfaat  untuk mendapatkan   momentum   awal  yang  

positif  dan  meningkatkan   kepercayaan   instansi untuk  melakukan   

sesuatu  perubahan   yang  berat.  Penyelesaian   sesuatu   yang  berat 

merupakan   inti  dari  suatu  program  besar.  Quick wins dilakukan  di  

awal  dan  dapat berupa   quick  wins  untuk  penataan   organisasi,   tata  

laksana,   peraturan   perundang• undangan,   sumber   daya   manusia   

aparatur,   pengawasan,    akuntabilitas,    pelayanan publik, dan penataan  

budaya kerja aparatur. 

Selanjutnya,   pelaksanaan    reformasi   birokrasi .            harus   disertai   

monitoring    dan evaluasi  yang  dilakukan  secara periodik  dan melembaga.  

Monitoring  dan evaluasi  ini bertujuan   untuk   mencegah   terjadinya   

penyimpangan    dan  melakukan   koreksi   bila terjadi  

kesalahan/penyimpangan    arah  dalam  pelaksanaan   reformasi  birokrasi.   

Selain itu, perlu juga  didukung  oleh beberapa hal berikut: 

a.   penerapan    manajemen    perubahan    (change  management)  agar   tidak   

terjadi hambatan  terhadap  pelaksanaan  reformasi  birokrasi; 

b. penerapan   knowledge management agar  terjadi  suatu  proses  

pembelajaran   dan tukar   pengalaman    yang   efektif   bagi   KIL  dan   

Pemda   dalam   melaksanakan reformasi  birokrasi; 

c. penegakan   hukum  agar  terwujud  batasan  dan  hubungan  yang jelas  

antara  hak, tanggung jawab,  kewajiban,  dan kewenangan  masing-

masing  pihak. 

C. Pelaksaan Reformasi di Kementerian dan Lembaga 



Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi 

Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan 

setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan 

reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima 

tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan 

menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun 

berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk 

memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga 

(K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, 

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
8
 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera & Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi ada 

3 hal yang mencakup ruang lingkup Reformasi Birokrasi yaitu : 

a. Penguatan Birokrasi Pemerintah 

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi. 

b. Tingkat Pelaksanaan 

Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat 

instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi 

dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana 

makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya 

pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso 

menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan 

inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan 

(mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat 

K/L dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan 

mikro) menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi 
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sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya 

percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda. 

c. Program 

Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik 

pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro sebagaimana 

dikemukakan pada tabel berikut ini. 

Program untuk 

tingkat makro 

Program untuk 

tingkat meso 

Program untuk 

tingkat mikro 

1. Penataan 

Organisasi 

1. Manajemen 

Perubahan 

1. Manajemen 

Perubahan 

2. Penataan Tata 

Laksana 

2. Konsultasi dan 

Asistensi 

2. Penataan 

Perundang-

undangan 

3. Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

Aparatur 

3. Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

3. Penataan dan 

Penguatan 

Organisasi 

4. Penguatan 

Pengawasan 

4. Knowledge 

Managemet 

4. Penataan Tata 

Laksana 

5. Penguatan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

 5. Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

Aparatur 

6. Peningkatan 

kualitas pelayanan 

Publik 

 6. Penguatan 

Pengawasan 

  7. Penguatan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

  8. Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

  9. Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

 

Dalam mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi dilakukan antara lain 

melalui pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagimana ditetapkan 

dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan indikator 

kinerja utama pada table dibawah ini : 

 

 



Sasaran Indikator Baseline 

(2009) 

Target 

(2014) 

Terwujudnya 

Pemerintahan yang bersih 

dan bebas KKN 

IPK*) 2,8 5,0 

Opini BPK pusat 42,17% 100% 

 daera

h 

2,73% 60% 

Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik 

kepada Masyarakat 

Integritas 

pelayanan 

publik 

pusat 6,64 8,0 

 daera

h 

6,46 8,0 

Peningkatan 

kemudahan berusaha 

122 75 

Meningkatkan kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi 

Indek efektifitas 

pemerintahan **) 

0,29 0,5 

Instansi Pemerintah 

yang akuntabel 

24% 80% 

*)    Skala 0-10 

**)  Skala - 2,5 s/d 2,5 

D. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 

Seiring diterbitkannya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara & RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

merupakan perintah kepada setiap Kementerian/Lembaga untuk 

melaksanakan reformasi birokrasi di setiap Kementerian dan lembaga tidak 

terkecuali Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut 

setiap Kementerian dan Lembaga Negara harus mengacu kepada Road Map 

Reformasi Birokrasi. 

Mahkamah Agung adalah sebuah Lembaga Tinggi Negara yang 

keberadaannya tersebut dalam Amandem ke ketiga Undang-undang Dasar 

1945 yang menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan 

menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara  untuk 

menyelenggaran peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan”
9
. Didalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
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peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”10. 

Mahkamah Agung  sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman 

serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang 

kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan 

peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administratif, 

personil dan financial
11

  serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”, 

memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut 

untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai 

lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. 

Tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penyatuan atap, 

termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 

2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam 

berbagai undang-undang, yaitu melalui: Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 

juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang 

No. 51 Tahun 2009  

Kewenangan Mahkamah Agung mencakup: pertama, mengadili pada 

tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 

pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; kedua, menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang; dan 
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ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang
12

.  

Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan 

nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, 

serta berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan 

mengadili, dan memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memberikan 

nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian 

atau penolakan grasi
13

. 

Tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi semakin menantang, ketika 

kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan, 

antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan 

Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang 

yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan 

tindakan korektif. Mahkamah Agung harus melakukan langkah kongkrit, 

berkaitan dengan adanya upaya dan kebijakan yang lebih serius mengenai 

pemberantasan Mafia Hukum yang dicanangkan Presiden melalui 

pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tanggal 31 

Desember 2009
14

. 

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Mahkamah Agung 

melaksanakan berbagai program dengan capaian, antara lain: (1) Program 

Reformasi Birokrasi yang berfokus pada penataan organisasi, perbaikan tata 

kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan sistem remunerasi dan 

manajemen dukungan teknologi dan informasi; (2) pembentukan kelompok-

kelompok Kerja (Pokja) Pembaruan Peradilan yang dibentuk khusus untuk 

mempercepat implementasi agenda prioritas pembaruan peradilan;(3) 

terkikisnya tumpukan perkara, dari tahun 2004 dimana terdapat unggakan 

perkara sejumlah 20.314 Perkara, hingga tahun 2009 telah terkikis sejumlah  
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11.479 perkara; (4) upaya meningkatkan kualitas hakim dan aparatur peradilan, 

melalui pembangunan Pusat Pendidikan di Megamendung, Jawa Barat dan 

pembenahan kurikulum serta pengembangan kualifikasi pengajar; (5) 

perbaikan  system rekrutmen calon hakim dan perbaikan seleksi ketua 

pengadilan; (6) mendorong keterbukaan informasi melalui Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan; (7) Penguatan sistem pengawasan internal dan 

penguatan hubungan dengan Komisi Yudisial
15

. 

Reformasi Birokrasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, 

Mahkamah Agung melanjutkan program reformasi birokrasi dengan berfokus 

pada (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan peraturan perudang-undangan; 

(3) Penataan dan Penguatan organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) 

Penataan Sistem  Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) 

Penguatan Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
16

.   

Mahkamah Agung telah melakukan reformasi dibidang penanganan 

perkara diantaranya sebagai berikut,  (1) Peningkatan efektifitas sistem 

pemeriksaan berkas Kasasi/Peninjauan Kembali secara serentak; (2) Perubahan 

jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung dari satu tahun 

menjadi delapan bulan; (3) Perubahan jangka waktu penanganan perkara di 

judex facti; (4) Modernisasi penanganan bantuan delegasi 

panggilan/pemberitahuan; (5) Optimalisasi kerjasama dengan Kementerian 

Luar Negeri terkait dengan Rogatori Letters dan bantuan penyampaian 

dokumen dalam masalah perdata antar pengadilan antar negara; (6) 

Pengembangan sistem berkas perkara elektronik (electronic court file) untuk 

Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali; (7) Peningkatan dan pemanfaatan 

publikasi putusan pengadilan di direktori putusan Mahkamah Agung
17

. 

Selain kebutuhan internal, pembaruan peradilan juga mendapat dorongan 

eksternal antara lain melalui RB, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan 

                                                           
15

 Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019 
16

 Ibid 
17

 Ibid 



perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, perlu mengembangkan Cetak 

Biru yang baru yang “komprehensif, sistematis dan berkelanjutan”,  meliputi 

pembenahan di seluruh aspek peradilan, termasuk mengakomodasi inisiatif 

pembaruan peradilan pada pengadilan tingkat  bawah 
18

 .  

Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035 (Cetak Biru) ini memuat 

perencanaan strategis untuk 25 (duapuluh lima tahun) mendatang yang 

dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-

cita pembaruan badan peradilan secara utuh
19

. 

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu lembaga peradilan 

dibawah Mahkamah Agung yang keberadaannya ditetapkan dalam Undang-

Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 

Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009. 

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu lembaga peradilan tingkat 

pertama dibawah Mahkamah Agung  yang bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah dan ekonomi syar’iyah. Sebagai salah satu stakeholder internal, oleh 

karena itu Pengadilan Agama Rantauprapat merupakan bagian dari Mahkamah 

Agung, dengan demikian mengenai program dan kegiatan yang telah diperintahkan  

Mahkamah Agung  wajib dilaksakan sesuai dengan tugas dengan kewenagannya 

termasuk didalamnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang juga 

disebut dengan Reformasi Birokrasi Pengadilan dalam mewujudkan visi misi 

Mahkamah Agung maupun visi misi Pengadilan Agama Rantauprapat. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Rantauprapat merupakan 

bagian dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. Oleh karena itu  program dan 

kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Rantauprapat 

berpedoman kepada Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. 

Dalam pelaksanaan Reformasi Biorkrasi Pengadilan Agama Rantauprapat, 

banyak pembenahan dan perubahan system yang harus dilakukan termasuk 

perubahan tata laksana dan tata kelola dari system manual ke system elektronik, 
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namun hal yang paling berat dilakukan adalah  memastikan terjadinya pola piker 

(mind set) dan budaya kerja (culture set) segenap aparatur Pengadilan. 

Mengingat banyaknya agenda perubahan dan perbaikan yang harus dilakukan, 

maka perlu perencanaan yang komprehnsif dan terpadu untuk memastikan 

tercapainya hasil yang diharapkan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Rantauprapat 

perlu menyusun  road map atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam 

menjalankan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Rantauprapat  yang tersusun 

secara sistematis yang berorientasi pada hasil (out come). 

Dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan, Pengadilan Agama 

Rantauprapat harus mampu mengelola administrasi, personil dan financial dan sarana 

dan prasarana dengan melakukan perubahan dan pembaharuan di segala aspek secara 

bersamaan di 8 (delapan ) area perubahan yaitu : 

1. Area I Manajemen Perubahan 

2. Area II Peraturan Perundang-Undangan 

3. Area III Organisasi 

4. Area IV Tata Laksana 

5. Area V Manajemen Sumber Daya Manusia 

6. Area VI Akuntabilitas 

7. Area VII Pengawasan 

8. Area VIII Pelayanan Publik 

Untuk berjalannya Reformasi Birokrasi perlu dilakukan langkah-langkah yang 

tepat dan efektif dan efesien dengan melakukan penyesuaian pengelolaan 

organisasi,pengelolaan tata laksana, pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Peningkatan Akuntabilitas, Peningkatan pengawasan dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik dengan didukung profesionlitas sumber daya manusia dan sikap 

mental aparatur  serta  perlu merealisasikan program unggulan (Quick win) yang 

telah ditetapkan oleh Mahkmah Agung serta melakukan inovasi terhadap 

pelaksanaan program unggulan tersebut.  

       Rantauprapat,    Januari 2019 

       Ketua 

 

        dto 

       Drs.H.Bakti Ritonga, S.H.,MH. 


