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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONDISI UMUM 
 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

masyarakat pencari keadilan yang  beragama Islam mengenai perkara tertentu yang  

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang keberadaannya 

semula diatur dalam Stb. 1882 Nomor 158, Stb. 1936 Nomor 116 dan 610,  Stb. 1937 

Nomor 638 dan 639  dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 

danselanjutnya Rakyat Indonesia menghendaki agar eksistensi Peradilan Agama 

diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga pada  era reformasi yang ditandai 

dengan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, maka Peradilan Agama telah dimasukkan dalam salah satu 

dari empat lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 

ayat (2) bahwa“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan  yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,  

lingkungan Peradilan  Agama,  Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi”. 

 

Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 

telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif telah menerbitkan 

instrument hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh legislatif bersama dengan eksekutif 

juga telah menyatakan Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

DalamPasal 13 ayat (1) Undang-UndangNomor 4 Tahun 2004 dinyatakan 

bahwa “Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah 
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Agung”. Selanjutnya oleh Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 

Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga peradilan di Indonesia satu 

atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu dalam pasal 13 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan 

mengenai organisasi, administrasi, dan financial badan peradilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam 

undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. 

Selanjutnya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tantang Kekuasaan 

Kehakiman, sehingga norma Pasal 13 Undang-UndangNomor 4 tahun 2004 tersebut 

selanjutnya dimuat dalamPasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.  Sebagai 

peraturan organic dari dua instrument hukum pada dua priode undang-undang 

kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan 

dibidang teknis dan administrasi perkara pada  4 (empat) lingkungan peradilan, 

diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan 

tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk 

mengatur lebih jelas tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan badan 

peradilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 

Panitera Pengadilan memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan yang 

bertanggung jawab kepada ketua pengadilan adalah pelaksana teknis dan administrasi 

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara sedangkan 

Sekretaris pengadilan memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan yang 

bertanggung jawab kepada ketua pengadilan adalah pelaksana pemberian dukungan 

di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana. 
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Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai lembaga yudikatif yang menerima, 

memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah 

Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan 

mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam 

pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat di akses oleh publik. 

Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas 

tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, 

dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai salah satu lembaga peradilan dari 

lingkungan Badan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan 

yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perdata 

agama. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan 

Agama Rantauprapat turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam 

melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

Sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Yudikatif),   

Pengadilan Agama Rantauprapat juga melaksanakan tugas – tugas lain yang 

menunjang pelaksanaan tugas pokok yaitu pelaksanaan manajemen di bidang 

administratif,  pengelolaan SDM, financial dan sarana dan prasarana. 

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Rantauprapat tidak 

terlepas dari agenda reformasi birokrasi yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governanace) 

yang bersih dan bebas dari KKN sehingga tercapai apa yang dicita-citakan yaitu “ 

terciptanya birokrasi peradilan yang professional, efektif, efesien, transparan dan 

akuntabel “. 
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Untuk mewujudkan agenda penyelenggaraan kekuasan kehakiman yang telah 

ditetapkan Mahakamah Agung, pelaksanaannya perlu perencanaan yang tersusun 

secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan dimaksud dibuat dan disusun  

setiap 5 lima tahun  sekali dan  dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang 

disebut dengan Rencana Strategis (Renstra).     

Rencana Strategis yang disebut dengan Renstra adalah suatu proses yang 

dilakukan organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, dalam mengelola 

kondisi saat ini  untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra yang 

telah disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima ) tahun kedepan  berdasarkan pemahaman dan komitmen 

bersama dengan memperhatikan lingkungan strategis serta memperhitungkan 

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul dalam pencapaian visi 

dan misi yang telah ditetapkan. 

Rencana strategis Pengadilan Agama Rantauprapat 2015-2019 yang telah 

disusun pada tahun 2015 berpedoman dan mengacu pada renstra Pengadilan Tinggi 

Agama Medan dan Mahkamah Agung RI. 

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, Rencana strategis ini 

dituangkan ke dalam program dan  diuraikan secara detail kedalam rencana kerja 

(Renja) yang harus dilaksanakan dan diaplikasikan ke dalam bentuk kegiatan untuk 

mencapai hasil yang ditargetkan. 

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang ada dalam Rencana strategis 

ini, harus didukung oleh dana dan sumber daya manusia yang kompeten serta  

sarana dan prasaran yang memadai dengan memperhatikan lingkungan baik internal 

maupun eksternal. 

 

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

1.  Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan Pengadilan Agama Rantauprapat mencakup hal-hal sebagaimana 

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai hal-hal yang 

dikembangkan kemudian mencakup beberapa aspek yaitu: 
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a. Aspek Internal 

 Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas 

 Adanya dasar hokum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang 

berlaku) 

 Adanya reformasi tata kelola pengadilan 

 Adanya manajemen resiko 

 Minutasi perkara 1 hari (one day minute 

 Adanya sertifikat APM dengan nilai akreditasi B 

 Adanya proses bisnis 

 Dukungan sumber daya manusia (SDM) 

 Adanya standar operasional prosedur (SOP) 

 Adanya aplikasi pendukung pelaksanaan tugas pokok 

 Adanya website 

 Adanya kode etik dan pedoman prilaku hakim 

 Adanya job description 

 Adanya renstra 

 Adanya kekompakan dan komitmen bersama 

b. Aspek ekternal 

 Adanya dukungan dari Pemda stempat dan instansi lain 

 Ketua Pengadilan Agama menjadi anggota PORKOFINDA 

 

2. Kelemahan (Weaknes) 

Kelemahan dan kekurangan yang dihadapi setelah dipetakan dan 

diidentifikasi dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Aspek internal 

 Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan 

kesekretariatan 

 Belum terselesaikannya semua perkara yang diterima pada tahun berjalan 

(sisa perkara) 

 Belum optimalnya pelaksanaan SOP 

 Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas 

 Kurangnya sarana dan prasarana  
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 Adanya rangkap jabatan 

 Belum semua perkara yang diputus dan diminutasi tepat waktu 

 Lemahnya atau tidak adanya sanksi yang tegas 

 

b) Aspek eksternal 

 Adanya pembatasan anggaran pemberian layanan hokum kepada 

masyarakat miskin 

 Kurangnya pelatihan, bintek untuk tenaga teknis dan tenaga administrasi 

 KHI belum menjadi Undang-undang 

 

3. Peluang (Oportunities) 

Peluang- peluang  yang ada di Pengadilan Agama Rantauprapat untuk 

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek yaitu: 

a. Aspek internal 

 Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) 

 Aplikasi berbasis web/desktop 

b. Aspek Eksternal 

 Menghadir petugas kantor pos untuk melegalisir alat bukti persidangan 

 Menghadirkan petugas Bank untuk mengambil panjar biaya perkara 

 Mobil ecourt ( untuk siding keliling) 

 Mesin EDC Bank (KArtu ATM) 

 

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)  

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama 

Rantauprapat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap 

dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

a. Aspek Internal 

 Pemanggilan berulang tidak patut 

 Meningkatnya volume perkara 

b. Aspek eksternal 

 Meningkatnya perkawinana usia dini 
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 Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan oleh Negara 

 Luasnya yurisdiksi 

 Koneksi internet tidak stabil 

 Sering terjadi pemadaman listrik 

 Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian tidak terjangkau oleh 

masyarakat pencari keadilan  

 

Dari hasil analisis Swot tersebut di atas,  dapat di ambil strategi pencapaian, dalam 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat  sebagai berikut :  

1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dalam pelaksanaan SOP 

2. Menjalin kerja sama dengan isntansi lain 

3. Mengoptimalkan aplikasi pendukung dalam penyelesaian tugas 

4. Menpedomanai SOP dengan efektif dan efesien 

5. Mensosialiasikan Undang-undang /aturan tentang kedudukan dan tufoksi 

pengadilan kepada masyarakat 

6. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana 

7. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN 
SASARAN STRATEGIS 

 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman 

dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat, 

renstra ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019  

yang diselaraskan dengan arah dan kebijakan strategis jangka panjang Mahkamah 

Agung  yang terdapat dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah 

kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka 

Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Nasional (2015-2019)  sebagai dasar 

acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan pencapaian visi dan misi 

dan tujuan organisasi. 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat 2015-2019 pada hakekatnya 

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan 

sistematis  untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaian target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan 

pembaharuan system pelaksanaan kinerja dan kebijakan dengan berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai proses peradilan yang 

pasti, transparan, akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang 

terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan. 

Untuk menyatukan persepsi dan fokus kepada pelaksanaan program dan 

kegiatan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi 

yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan 

pandangan dan arah kedepan sebagai dasar dan acuan dalam menjalankan tugas dan 

fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. 

A. VISI  DAN  MISI 

Sebagaimana Visi Mahkamah Agung RI  yang ditetapkan dalam Cetak Biru 

Mahkamah Agung RI 2010-2035 yang berbunyi “ Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia yang Agung “ , Pengadilan Agama Rantuprapat salah satu badan peradilan 
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“Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat yang Agung” 

dari lingkungan Peradilan Agama   merumuskan visi yang akan menjadi padangan 

dan arah kedepan sebagai dasar acuan menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam 

mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil perumusan Visi Pengadilan 

Agama Rantauprapat berbunyi sebagai berikut :  

  

 

Visi dimaksud bermakna : 

“Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di 

bawah Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka  guna 

menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan 

penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil” 

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi 

kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 

1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. 

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Rantauprapat, perlu menetapkan 

misi Pengadilan Agama Rantauprapat  sebagai penjabaran dari visi, Misi Pengadilan 

Agama Rantauprapat juga ditetapkan berdasarkan misi dari Mahakamah Agung. Hasil 

rumusan misi Pengadilan Agama Rantauprapapat adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut: 

Misi I = Menjaga kemandirian badan peradilan. 

Menjaga kemandirian aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 

2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan; 

3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
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secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan Pengadilan Agama Rantauprapat, melalui pembinaan berkelanjutan terkait 

dengan integritas aparatur peradilan, untuk mewujudkan aparatur yang mandiri dalam 

arti bebas pengaruh, tekanan atau ancaman baik langsung maupun tidak langsung.  

 

Misi II = Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan 

Agama Rantauprapat mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam 

memperoleh keadilan adalah keharusan badan peradilan untuk meningkatkan 

pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 

 

Misi III = Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan. 

Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan melalui profit assessment, fit and 

proper test, study banding, pembekalan manajemen peradilan, diklat teknis peradilan 

dan diklat manajemen kepemimpinan secara terencana, terarah, objektif, transparan, 

terukur dan berkeadilan untuk mewujudkan aparatur peradilan yang professional di 

bidangnya.  

 

Misi IV = Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan 

Proses Penanganan perkara yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor 

penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadila. Upaya untuk 

meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui, penataan ulang 

manajemen perkara, transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis 

Informasi Teknologi. 

 

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Berdasarkan misi tersebut,  ditetapkan 4 tujuan yang akan dicapai oleh 

organisasi sampai akhir tahun 2019, yaitu : 
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1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi. 

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

 

Berdasarkan tujuan maka Pengadilan Agama Rantauprapat menjabarkannya 

dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai tahun pertahun selama priode 

Rencana strategis 2015-2019  

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  

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal.  

6.  Meningkatnya transparasi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset 

Setiap sasaran strategis, untuk mengukur pencapaiannya  ditetapkan indikator 

kinerja sebagai tolak ukurnya. Tujuan, Sasaran strategis beserta indikator kinerjanaya 

sebagaimana uraian dibawah ini : 

Tujuan 1:  Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

Sasaran Strategis Indikator 

 
1. Terwujudnya proses peradilan 

yang pasti, transparan dan 

akuntable 

 
1. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan  

 

2. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu  

 

3. Persentase perkara yang tidak 

Mengajukan Upaya Hukum : 
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- Banding 

- Kasasi 

- PK  

 

4. Index responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 

peradilan 

 

 

Tujuan 2:  Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara 

melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

Sasaran Strategis Indikator 

 
2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara  

 

1. Persentase Isi Putusan yang 

diterima oleh para pihak tepat 

waktu  

2. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan melalui mediasi 

3. Persentase berkas 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 setelah 

diputus 

 

 

Tujuan 3:  Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan. 

Sasaran Strategis Indikator 

 

3.  Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan  

 

1. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan 

2. Persentase Perkara yang 

diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

3. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

4. Persentase Perkara Permohonan 

(Volunter) Identitas Hukum 
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Tujuan 4: Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 

Sasaran Strategis Indikator 

 
4. Meningkatnya Kepatuhan 

Terhadap Putusan Pengadilan  

 

 
Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang ditindaklanjuti (Eksekusi) 

 
5. Terwujudnya pelaksanaan 

pengawasan kinerja aparat 

peradilan secara optimal baik 
internal maupun eksternal. 

 
1. Persentase jumlah kegiatan 

pengawasan yang dilaksanakan 

2. Persentase temuan hakim pengawas 

yang ditindaklanjuti 

 

6. Meningkatnya transparasi 
pengelolaan SDM, Keuangan dan 

Aset 

 

1. Persentase jabatan yang sudah 
memenuhi standar kompetensi 

sesuai dengan parameter obyektif 

2. Persentase hasil pengimputan data 
pegawai 

3. Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja SDM (SKP 

dan penilaian kinerja) 
4. Persentase  terpenuhinya 

kebutuhan standard sarana dan 

prasarana pendukung peningkatan 
pelayanan prima 

 

 

C. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama 

Rantauprapat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan  dan menyusun 

rincian program dan kegiatan pokok  yang akan dilaksanakan. Adapun susunan 

program dan kegiatan pokok   sebagai berikut : 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung diprogramkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran 

trategis :  

a. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal  
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b. Meningkatnya transparasi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset  

 dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan volume pengawasan internal 

b. Minindak lanjuti temuan hakim pengawas 

c. Meningkatkan kompetensi pegawai 

d. Membuat sasaran kinerja pegawai 

e. Mengimput data pegawai ke aplikasi SIKEP 

 

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  

 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis  :  

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable 

b. Peningkatan  Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan  

 

Untuk merealisasikan program ini, kegiatan pokok yang dilaksankan adalah : 

a. Menyelesaian sisa perkara  tahun lalu 

b. Menyelesaikan perkara tepat waktu 

c. Memaksimalkan proses pemeriksaan perkara 

d. Menyelesaikan perkara dengan pasti, transparan dan akuntabel 

e. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat 

f. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tepat waktu 

g. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak tepat waktu 

h. Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi 

i. Mengirimkan berkas perkara banding, kasasi dan PK dengan lengkap dan 

tepat waktu 

j. Mengapload putusan ekonomi syariah 1 hari sejak diputus 

k. Memberikan bantuan pembebasan biaya perkara 

l. Melaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan (siding keliling) 

m. Melaksanakan siding terpadu 
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n. Menyediakan Pos bantuan hokum (Pos Bakum) 

o. Menindaklanjuti putusan perkara perdata (Eksekusi) 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  
 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya transparasi pengelolaan 

SDM, Keuangan dan Aset dengan kegiatan melaksanakan pengadaan sarana dan 

prasarana sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL  

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita 

dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan 

merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan 

berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan 

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 

Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang 

masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia 

di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan 

untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan 

menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber 

Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan 

teknologi terus meningkat. 

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di 

berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. 

Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan 

strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing 

Indonesia.  

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan 

menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin 

penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang 

berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan 

daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.  

Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum 

dalam lima tahun ke depan, yakni :  

1. Penegakan hukum yang berkualitas  
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2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM 

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran 

utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing 

sasaran pembangunan hukum nasional 2015-2019 diturunkan lagi ke dalam 12 arah 

kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya 

dalam lima tahun. 

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI  

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 

tahun 2015-2019 tersebut diatas 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. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal..  

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan 

parameter objektif. 

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, 

efektif dan efisien. 

 

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAT 

 
Sebagaimana dengan arah pembangunan di bidang hukum yang tertuang dalam 

RPJM 2015-2019 sebagai acuan dasar untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

dibawahnya untuk menetapkan kebijakan strategis kebijakan yang harus dilaksanakan 

oleh Mahkamah Agung sendiri maupun Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu lembaga peradilan dari 

lingkungan Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung yang turut serta 

mendukung pembangunan di bidang hukum sesuai dengan RPJM 2015-2019 serta 
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kebijakan Mahkamah Agung RI, telah merumuskan arah kebijakan strategis dalam 

rangka mewujudkan visi  sebagaimana diuraikan dibawah ini : 

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  

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal.  

6. 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 mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

 Peningkatan penyelesaian sisa perkara ; 

 Peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

 Penekanan angka upaya hukum terhadap putusan; 

 Melakukan survey kepuasan masyarakat  

Sasaran Strategis 2 = Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.  

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian 

perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

 Pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para 

pihak; 

 Mengoptimalkan pelaksanaan  mediasi; 

 Pengiriman berkas permohonan banding, kasasi dan PK tepat waktu; 

 Mengoptimalkan apload putusan pada website. 
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Sasaran Strategis 3 = Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan. 

Untuk mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan 

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

 Peningkatan penerimaan perkara prodeo bagi masyarakat miskin; 

 Peningkatan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan 

 Peningkatan layanan Posbakum, 

 Peningkatan penyelesaian perkara Volunter Identitas Hukum. 

 

Sasaran Strategis 4 = Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan arah 

kebijakan yang ditetapkan sebagai beikut :  

 Peningkatan pelaksanaan eksekusi  

Sasaran Strategis 5 = Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal baik internal maupun eksternal.  

Untuk merwujudkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal maupun eksternal sebagai berikut : 

 Menindak lanjuti pengaduan masyarakat 

 Menindaklanjuti temuan hakim pengawas bisang 

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM keuangan dan aset. 

Untuk mewujudkan transparansi pengelolaan SDM keuangan dan aset sebagai berikut 

:  

 Mendata dan mengevalausi jabatan yang telah memenuhi standar konpentensi 

berdasarkan parameter yang obyektif; 

 Mendata hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian 

 Mendata dan mengevalausi kinerja pegawai melalui SKP dan penilaian 

kinerja. 
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D. 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 pembangunan nasional. 

Pasal 4 ayat (2) menyatakan : 

 “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden 

yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi 

pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan 

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

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 

termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan “  

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian 

prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka 

diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.  

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu lembaga peradilan dibawah 

Mahkamah Agung  adalah pelaksana amanat pemerintah kepada Mahkamah Agung  

yang melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum 

nasional yang bertujuan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan 

hukum dalam berbagai aspek. 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM 

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

kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan 

sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi 

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, 

mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran 

Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur 

dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang 

pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas 
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tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang 

Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.  

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 

adalah :  

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pembangunan, 

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan,   

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan 

regulasi.  

  Pengadilan Agama Rantauprapat salah satu lembaga kekuasaan kehakiman 

dibawah Mahkamah Agung dalam menjalankan tupoksinya  disamping regulasi yang 

telah ditetapkan Pemerintah juga mengikuti dan melaksanakan kerangka regulasi yang 

telah ditetapkan Mahkamah Agung  sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas 

dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan di bidang hukum. 
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KERANGKA REGULASI 

ISU STRATEGIS 
ARAH KEBIJAKAN 

2015-2019 

ARAH KERANGKA 

REGULASI 
KEBUTUHAN REGULASI 

DIREKTORAT 

PENANGGUNG 

JAWAB 

DIREKTORAT 

TERKAIT 

 

1. Optimalisasi 

Manajemen 
Peradilan 

Agama 

 

 

- Peningkatan penyelesaian 
perkara, 

 

- Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 
perkara, 

 

- Peningkatan aksesibilitas 
masyarakat terhadap 

peradilan,   

 
- Peningkatan kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan,   

 
- Peningkatan kualitas 

SDM. 

 

 

- Implementasi SK KMA 
tentang percepatan 

penyelesaian perkara, 

- Penambahan volume 

sidang 
keliling,posyankum, 

perkara prodeo  

- Peningkatan Pelayanan 
publik.  

- Standarisasi pelaksanaan 

bimtek. 

 

 

- SE Ditjen Badilag tentang 
penambahan volume 

sidang keliling, 

posyankum dan perkara 

Prodeo 
- Pembuatan surat edaran 

peningkatan pelayanan 

publik, 
- Juklak/juknis pelaksanaan 

bimtek, 

- Juklak/juknis tentang 
percepatan penyelesaian 

perkara. 

 

 

Kepaniteraan  
MA RI  

 

 

Kepaniteraan MA 
RI, Ditjen  Badilag,  

 

 

2. Peningkatan  
Kapabilitas 

Aparatur 

Mahkamah 

 

Peningkatan efektifitas 
kinerja aparatur teknis dan 

non tenis  peradilan, 

 

Pembentukan landasan 
Hokum Peningkatan 

Kualitas aparatur 

Peradilan bidang teknis 

 

Pembuatan SK KMA  tentang 
peningkatan kualitas aparatur 

peradilan bidang teknis dan 

non teknis yudisial serta 

 

Ditjen Badilag 

 

 

Ditjen Badilag, 
Diklat Kumdil MA 

RI 
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Agung 

 

 dan non teknis yudisial serta 
administrasi umum 

administrasi umum. 

 

 

 

3. Peningkata 
Dukungan 

Manajemen 

dan 
Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya MA 

 

 
Optimalisasi pemanfaatan 

Teknologi informasi, 

Peningkatan kualitas sumber 
daya manusia; 

 

 
Pembentukan landasan 

hukum tata kelola 

optimalisasi teknologi 
informasi dan peningkatan 

kualitas 

aparatur peradilan. 

 

 
Pembuatan SK 

KMA/edaran tentang 

tata kelola optimalisasi 
teknologi informasi 

 

 
Badan Litbang 

Diklat MA RI 

 

 
Badan Urusan 

Administrasi MA 

RI, Ditjen Badilum, 
Ditjen Badilag, 

Ditjen Badimiltun 

 

4. Sarana dan 
Prasarana 

Aparatur 

Negara 
Mahkamah 

Agung 

 

 
Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 
pendukung kinerja 

aparatur peradilan. 

 

 
Pembentukan  

landasan hokum skala 

prioritas pemenuhan  
sarana dan prasarana 

kinerja aparatur 

peradilan 

 

 
Pembuatan SK KMA 

tentang standarisasi 

pendukung kinerja 
aparatur peradilan 

 

 
Badan Urusan 

Administrasi MA 

RI 

 

 
Badan Urusan 

Administrasi MA 

RI 

 

 

5. Optimalisasi   
Pengawasan 

dan 

Peningkatan 

Akuntailitas 
Aparatur 

Negara MA RI 

 

 

- Peningkatan efektifitas 
Pengelolaan penyelesaian 

perkara, 

- Peningkatan kualitas 
pengawasan 

 

 

Pembentukan landasan 
hokum standard pengawasan 

kinerja aparatur peradilan 

dan 
Peningkatan kualitas 

pengawasan. 

 

Pembuatan SK KMA 
tentang standard  

pengawasan dan 

pemeriksaan aparatur 

peradilan. 

 

Badan Pengawasan 
MA RI 

 

 

 

Badan Pengawasan 
MA 

RI, Badan Urusan 

Administrasi MA 
RI 
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E. KERANGKA KELEMBAGAAN 

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. 

Pengadilan Agama dalam menjalankan tupoksinya dilakukan oleh Pimpinan, Hakim, 

Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Dalam menjalankan tupoksi Pengadilan Agama harus 

didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Mengenai Struktur Organisasi Pengadilan 

Agama telah diatur dalam Perma No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

Organisasi dan tata kerja Pengadilan mengatur secara khusus kedudukan dan tupoksi 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan, akan tetapi untuk tupoksi Pimpinan, pelaksana teknis 

seperti Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti   diatur dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

 

1. Pimpinan Pengadilan Agama 

Pasal 10  ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama 

berbunyi  

“ Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang wakil ketua “ 

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama berbunyi : 

“ Ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah 

Agung “ 

Tugas dan fungsi Ketua adalah meminpin jalannya Pengadilan sesuai dengan Pasal 1 

Perma No 7 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut : 

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.  

Pelaksanaan kekuasan kehakiman dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan sebagai kekuasaan 

Pengadilan yang bertugas sebagaimana diuraikan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : 
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Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

a. perkawinan;  

b. waris; 

c. wasiat; 

d. hibah;  

e. wakaf; 

f. zakat; 

g. infaq;  

h. shadaqah; dan 

i. ekonomi syari'ah. 

 

Disamping pelaksana kekuasan kehakiman Ketua Pengadilan Agama bertugas  sesuai 

dengan  Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut : 

(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.  

(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku 

panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.  

(3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan 

terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar  

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.  

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang 

dipandang perlu.  

(5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 

tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.  
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Selain dari Pengadilan Agama juga bertugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama  berbunyi : 

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan 

Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau 

berdasarkan undang-undang. 

 

dan Pasal  52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama : 

 “ Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal 

bulan pada tahun Hijriyah “ 

Pada Pasal 1 Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang tata kerja Kepaniteran dan 

Kesekretariatan Badan Peradilan diuraikan kembali Tugas Ketua Pengadilan yang 

berbunyi sebagai berikut : 

(2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan 

di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh 

Wakil Ketua Pengadilan.  

(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk 

memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. 

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada 

Panitera Pengadilan. 

 

2. Hakim 

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama 

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama berbunyi : 

“ Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kehakiman “ 

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50  Tahun 2009 tentang perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi : 

‘’ Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usula Ketua Mahakamah Agung “  
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Hakim bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertma Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu : 

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara di  

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

a. perkawinan;  

b. waris; 

c. wasiat; 

d. hibah;  

e. wakaf; 

f. zakat; 

g. infaq;  

h. shadaqah; dan 

i. ekonomi syari'ah. 

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  berbunyi : 

(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-

undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang 

dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara 

keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.  

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal 

menurut hukum.  

(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 
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(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan 

dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari 

peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili.  

(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-

hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan 

dan putusan itu diucapkan.   

(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang 

bersidang. 

 

3. Panitera  

Pasal 26  ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama berbunyi : 

(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh 

seorang Panitera. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 

seorang wakil panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera 

Pengganti dan beberapa orang Jurusita. 

Pasal  2 Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi tata kerja kepaniteraan dan 

kesekretariatan berbunyi : 

“ Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan “ 

Kedudukan Tugas dan Fungsi Kepaniteran Pengadilan Agama kelas I-B berdasarkan 

Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Pasal 104  

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha 

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.  

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera. 



Reviu RENSTRA 

Pengadilan Agama Rantauprapat 

 

 29 

Pasal 105 

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat 

yang berkaitan dengan perkara. 

Pasal 106 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis;  

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;  

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;  

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

transparansi perkara; 

e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan 

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;  

f. pelaksanaan mediasi;  

g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan h. pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B. 

Pasal 107 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:  

a. Panitera Muda Permohonan;  

b. Panitera Muda Gugatan; dan  

c. Panitera Muda Hukum. 

Pasal 108 

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang permohonan 
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Pasal 110 

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang gugatan. 

Pasal 112 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data perkara serta pelaporan. 

Panitera Pengganti membantu hakim dalam persidangan yaitu mencatat jalannya 

persidangan 

Jurusita membantu hakim di luar pengadilan yaitu menyampaikan pemanggilan, 

pemberitahuan, tegoran kepada pihak dan melakukan penyitaan 

4. Sekretaris 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi : 

“ Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang 

sekretaris yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris “ 

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi : 

(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan dministrasi umum pengadilan.  

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan 

tata kerjasekretariat diatur oleh Mahkamah Agung 

Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi tata kerja kepaniteraan dan 

kesekretariatan berbunyi : 

“ Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan“ 

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah Pengadilan Agama Kelas I-B, berdasarkan 

Pasal 135 Perma Nomor 7 Tahun 205  tentang organisasi tata kerja kepaniteraan dan 

kesekretariatan berbunyi : 
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(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara 

yang dalam menjalankan  tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.  

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris. 

Susunan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I-B berdasarkan  Pasal 

318 Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:  

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;  

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;  

c. Subbagian Umum dan Keuangan 

Pasal 319 : 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan 

teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan. 

Pasal 320 : 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi 

dan tata laksana. 

Pasal 321 : 

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan 
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MATRIK REVIU KE IV RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT 

 

VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT YANG AGUNG 

MISI : 1.  Menjaga kemandirian badan peradilan 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

 

 

No 

Tujuan Target 

Jangka 

waktu 

menengah 

Sasaran Target Strategi 

Uraian Indikator Uraian Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program Kegiatan Anggaran 

1 Terwujudnya 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap 

sistem 

peradilan 

melalui 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

transparan 

dan 

akuntabel.  

 

Persentase 

para pihak 

yang 

percaya 

terhadap 

sistem 

peradilan 

86 Terwujudnya 

proses 

Peradilan yang 

pasti, 

Transparan 

dan Akuntabel 

Persentase 

sisa perkara 

yang 

diselesaikan 

100 100 100 100 100 

Peningkatan 

pengelolaan  

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Program 

peningkatan 

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Penyelesai

an sisa 

perkara 

Penyelesai

an perkara 

tepat 

waktu 

Thn.2015.Rp.57.295..000,- 

Thn.2016.Rp.125.780.000.- 

Thn.2017.Rp.120.870.000,- 

Thn.2018.Rp.115.385.000,- 

Thn.2019.Rp.207.000.000,

- 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

87 88 89 90 91 

Persentase 

perkara yang 

tidak 

Mengajukan 

Upaya 

Hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

95 96 97 98 98 

Index 

responden 

pencari 

keadilan 

yang puas 

0 0 82 82 85 
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terhadap 

layanan 

peradilan 

2 Terwujudnya 

penyederhan

aan proses 

penanganan 

perkara 

melalui 

pemanfaatan  

teknologi 

informasi 

Persentase 

Peningkata

n Efektivitas 

Pengelolaa

n 

Penyelesaia

n Perkara 

50 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase 

Isi Putusan 

yang 

diterima 

oleh para 

pihak tepat 

waktu 

80 82 84 85 87 

Peningkatan 

pengelolaan  

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Program 

peningkatan 

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Peningkata

n 

manajeme

n Peradilan 

Agama 

Thn.2015.Rp.57.295..000,- 

Thn.2016.Rp.125.780.000.- 

Thn.2017.Rp.120.870.000,- 

Thn.2018.Rp.115.385.000,- 

Thn.2019.Rp.207.000.000,

- 

 
Persentase 

Perkara yang 

Diselesaikan 

melalui 

mediasi 

3 3 3 5 10 

Persentase 

berkas 

perkara yang 

dimohonkan 

Banding, 

Kasasi dan 

PK yang 

diajukan 

secara 

lengkap dan 

tepat waktu 

95 96 100 100 100 

Persentase 

putusan 

yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

(ekonomi 

syariah) 

yang dapat 

diakses 

secara online 

dalam waktu 

1 hari 

0 0 0 1 1 
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setelah 

diputus 

3 Terwujudnya 

peningkatan 

akses 

peradilan 

bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan

. 

 

Persentase 

perkara 

yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasa

n 

biaya/prode

o 

100 Meningkatnya 

Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan Persentase 

Perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan 

100 100 100 100 100 

Peningkatan 

pengelolaan  

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Program 

peningkatan 

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Peningkata

n 

manajeme

n Peradilan 

Agama 

Thn.2015.Rp.57.295..000,- 

Thn.2016.Rp.125.780.000.- 

Thn.2017.Rp.120.870.000,- 

Thn.2018.Rp.115.385.000,- 

Thn.2019.Rp.207.000.000,

- 

  Persentase 

perkara 

yang 

diselesaikan 

di luar 

gedung 

Pengadilan 

100  
Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan 

di luar 

Gedung 

Pengadilan 

100 100 100 100 100     

  Persentase 

perkara 

yang 

terlayani 

melalui 

posbakum  

 

100  
Persentase 

Pencari 

Keadilan 

Golongan 

Tertentu 

yang 

Mendapat 

Layanan 

Bantuan 

Hukum 

(Posbakum) 

100 100 100 100 100  

  Persentase 

identitas 

hukum 

yang  

terpenuhi 

 

100  Persentase 

Perkara 

Permohonan 

(Volunter) 

Identitas 

Hukum 

 

0 0 95 100 100  
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4 Terwujudnya 

pelayanan 

prima bagi 

masyarakat 

pencari 

keadilan. 

 

Persentase 

kepuasan 

para 

pencari 

keadilan 

terhadap 

layanan 

peradilan  

 

70 Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase 

Putusan 

Perkara 

Perdata yang 

ditindaklanju

ti (Eksekusi) 

100 100 100 100 100  Program 

peningkatan 

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Peningkata

n 

manajeme

n Peradilan 

Agama 

Thn.2015.Rp.57.295..000,- 

Thn.2016.Rp.125.780.000.- 

Thn.2017.Rp.120.870.000,- 

Thn.2018.Rp.115.385.000,- 

Thn.2019.Rp.207.000.000,

- 

   Terwujudny
a 
pelaksanaa
n 
pengawasa
n kinerja 
aparat 
peradilan 
secara 
optimal baik 
internal 
maupun 
eksternal 

Persentas
e jumlah 
kegiatan 
pengawas
an yang 
dilaksana
kan 
 
 

100 100 100 100 100     

Persentas
e temuan 
hakim 
pengawas 
yang 
ditindakla
njuti 

100 100 100 100 100  Program 

peningkstsn 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

  

 

Meningkatnya 

transparansi 

pengelolaan 

SDM, 

keuangan dan 

aset 

Persentase 

jabatan yang 

sudah 

memenuhi 

standar 

kompetensi 

sesuai 

dengan 

parameter 

obyektif 

100 100 100 100 100  Program 

peningkstsn 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

 Thn.2015.Rp.57.295..000,- 

Thn.2016.Rp.125.780.000.- 

Thn.2017.Rp.120.870.000,- 

Thn.2018.Rp.115.385.000,- 

Thn.2019.Rp.207.000.000,

- 
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Persentase 

hasil 

penginputan 

data 

pegawai 

kedalam 

aplikasi 

SIKEP 

100 100 100 100 100 

Persentase 

peningkatan 

produktifitas 

kinerja SDM 

( SKP dan 

penilaian 

kinerja ) 

100 100 100 100 100 

Persentase 

terpenuhiny

a kebutuhan 

standar 

sarana & 

prasarana 

pendukung 

peningkatan 

pelayanan 

prima 

100 100 100 100 100 

 

Rantauprapat,        Desember 2019 

 Mengetahui 

 Pengadilan Agama Rantauprapat        Pengadilan Agama Rantauprapat 

 Ketua            Sekretaris 

 

   

            

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H        Joni,S.Ag 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Rantauprapat tahun 2015-2019 untuk 

memperbaiki Renstra Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2015-2019 yang diarahkan 

oleh Mahkamah Agung untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, 

titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan 

dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out 

come yang diharapkan.  

Reviu Rencana stretegis Pengadilan  Rantauprapat merupakan upaya 

penyempurnaan Renstra Pengadilan Agama Rantauprapat 2015-2019 dari waktu 

kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. 

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam 

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.  

Dengan Renstra ini pula, Pengadilan  Rantauprapat memiliki pedoman yang dapat 

dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun 

yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan  Rantauprapat  dapat terwujud 

dengan baik.  

 

      Rantauprapat,       Desember 2019 

Pengadilan Agama Rantauprapat 

      Ketua 

     

      Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH 
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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun dokumen Reviu Rencana 

Strategis ( Renstra ) Pengadilan Agama Rantauprapat berdasarkan  Surat Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : W2-A/1799A/OT.01.2/11/2019 Tanggal 25 

Nopember 2019  tentang Penyampaian Dokumen SAKIP. 

Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan 

Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam 

kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019.Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil 

Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan 

Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan 

Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan Pengadilan Agama Rantauprapat. 

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pengadilan 

Agama Rantauprapat Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama 

Rantauprapat adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Sumatera 

Utara. 

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami 

menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya 

perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan 

pimpinan Pengadilan Agama Rantauprapat semoga Reviu Renstra ini benar-benar 
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bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Rantauprapat yaitu : 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat yang Agung” 

 

Rantauprapat,       Desember 2019 

Ketua  Pengadilan Agama Rantauprapat 

        

     

       Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH 
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