


 

i 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap syukur Alhamdulilah kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan 

Dokumen Reviu Rencana Strategis (Reviu renstra) Pengadilan Agama 

Lamongan Tahun 2020-2024. 

Pengadilan Agama Lamongan merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus merupakan kawal depan 

(Provost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Lamongan. 

Pengadilan Agama Lamongan selaku satuan kerja pelaksana 

Kekuasaan Kehakiman berkewajiban melakukan penyusunan Reviu Rencana 

Strategis yang merupakan amanat Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024, serta Keputusan Sekretaris  Mahkamah Agung 

R.I. Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

pada Pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan tingkat Pertama di 

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya 

disusunlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan 

Agama Lamongan ini. 

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dan 

disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam 

skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, 

peluang dan kendala yang ada serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran 

dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran. 

Penyusunanya diupayakan secara optimal namun kami menyadari 

masih banyak kekurangan oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan 

adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, 
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semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di 

tahun yang akan datang dengan segala potensi yang ada dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lamongan, serta 

berguna bagi semua pihak terkait.  

 
 
 
 

Lamongan,  16 Januari 2023 
Ketua Pengadilan Agama Lamongan 
 
 
 
 
Drs. Murdani, S.H. 

NIP. 19671231 199403 1 052  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum 

       Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan 

Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada 

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Tingkat Pertama 

dibawah Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 

B Lamongan. 

-  Sebelah Utara     :  Laut Jawa 

-  Sebelah Timur     :  Kabupaten Gresik 

-  Sebelah Selatan  :  Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan 

-  Sebelah Barat     :  Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban 

 Pengadilan Agama Lamongan memiliki wilayah hukum daerah 

Pemerintahan Kota dan Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 474 

Kelurahan/Desa dan 27 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.812,8 Km² 

dan jumlah total penduduk 1.455.675 jiwa. 

 Pengadilan Agama Lamongan dibentuk berdasarkan Staatblad 

1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Pada waktu itu 

namanya masih Jawatan Kepenghuluan, kemudian terjadi perubahan 

nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Lamongan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. 
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➢ Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Lamongan. 

Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa 

silam. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Hadi, karena 

mendapatkan pangkat rangga, maka ia disebut Ranggahadi.  

Ranggahadi kemudian bernama Mbah Lamong yaitu sebutan yang 

diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena Ranggahadi pandai 

Ngemong Rakyat,  pandai membina  daerah  dan  mahir  

menyebarkan  ajaran  agama  Islam  serta dicintai  oleh  seluruh  

rakyatnya,  dari  asal  kata  Mbah  Lamong  inilah kawasan ini lalu 

disebut Lamongan.  

Adapun yang menobatkan  Tumenggung  Surajaya  menjadi  

Adipati  Lamongan  yang pertama, tidak lain adalah Kanjeng Sunan 

Giri IV yang bergelar Sunan Prapen.  Wisuda tersebut bertepatan 

dengan hari pasamuan agung yang diselenggarakan di Puri 

Kasunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang 

sudah masuk agama Islam dan para Sentana Agung Kasunanan Giri. 

Pelaksanaan Pasamuan Agung tersebut bertepatan dengan 

peringatan Hari Besar Islam yaitu Idhul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. 

Berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu, maka Panitia 

menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati 

Lamongan yang pertama dilakukan dalam pasamuan agung Garebeg 

Besar pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976 Hijriyah. Selanjutnya 

Panitia menelusuri jalannya tarikh hijriyah dipadukan dengan 

jalannya tarikh masehi, dengan berpedoman tanggal 1 Muharam 

Tahun 1 Hijriyah jatuh pada tanggal 16 Juni 622 Masehi, akhirnya 

Panitia Menemukan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah 976 H,  itu jatuh 

pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M. 

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

pantai utara Jawa Timur. Sebagian kawasan pesisir berupa 

perbukitan.  Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 

651’54” – 723’06” Lintang Selatan dan 11233’45” – 11233’45” Bujur 
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Timur.  Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 

1.812,8 km2  atau  +3.78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. 

Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah 

perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km2, apabila 

dihitung 12 mil dari permukaan laut. 

➢ Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Lamongan. 

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum 

memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 

1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang 

Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 

150m2 dan pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek 

perluasan seluas 100m2. 

Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m2. Di atas 

tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang 

dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m2  dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m2 

dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan 

sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan. 

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat 

Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 

2500 m2  yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 

B  Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak 

pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan 

Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI 

tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 

2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan 

prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama 

Lamongan yaitu berupa pemagaran keliling dan pemasangan paving. 

Gedung Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. 

Panglima Sudirman No. 738 B  Kecamatan Deket Kabupaten 

Lamongan diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua 
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., 

MCL.  

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung 

Pengadilan Agama Kelas 1A. 

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama 

Lamongan ke gedung yang baru, tanah seluas 525m2 milik 

Pemerintah Kabupaten Lamongan ditarik kembali oleh Pemerintah 

Kabupaten Lamongan dan Pengadilan Agama Lamongan telah 

mengusulkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut 

dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.   

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA 

meliputi 27 Kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Babat 

2. Kecamatan Bluluk 

3. Kecamatan Brondong 

4. Kecamatan Deket 

5. Kecamatan Glagah 

6. Kecamatan Kalitengah 

7. Kecamatan Karangbinangun 

8. Kecamatan Karanggeneng 

9. Kecamatan Kedungpring 

10. Kecamatan Kembangbahu 

11. Kecamatan Lamongan 

12. Kecamatan Laren 

13. Kecamatan Maduran 

14. Kecamatan Mantup 

15. Kecamatan Modo 

16. Kecamatan Ngimbang 

17. Kecamatan Paciran 

18. Kecamatan Pucuk 

19. Kecamatan Sambeng 

20. Kecamatan Sarirejo 
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21. Kecamatan Sekaran 

22. Kecamatan Solokuro 

23. Kecamatan Sugio 

24. Kecamatan Sukodadi 

25. Kecamatan Sukorame 

26. Kecamatan Tikung 

27. Kecamatan Turi 

 

1.1.1. Penanganan Perkara 

  Mahkamah Agung Republik Indonesia 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 sebagai puncak 

manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta 

sarana dan prasarana.   

 Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan 

tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk 

menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi 

sebagai lembaga yang profesional,  efektif, efiesien, transparan 

serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan 

peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan 

dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010  -  

2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

Sebagai Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam 

menjawab tantangan tersebut Pengadilan Agama Lamongan 

yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama harus dapat 

bekerja secara profesional dalam memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama sesuai 

kewenangannya atas perkara-perkara yang diajukan oleh para 

pencari keadilan, Adapun tugas dan wewenang Pengadilan 
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Agama Lamongan adalah menyelesaikan perkara-perkara 

meliputi antara lain:  

➢ Masalah Perkawinan 

1. Izin beristri lebih dari seorang; 

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang 

belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal 

orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 

perbedaan pendapat; 

3. Dispensasi kawin; 

4. Pencegahan perkawinan; 

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

6. Pembatalan perkawinan; 

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

8. Perceraian karena talak; 

9. Gugatan perceraian; 

10. Penyelesaian harta bersama; 

11. Penguasaan anak-anak; 

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan 

anak bilamana bapak yang seharusnya 

bertanggungjawab tidak mematuhinya; 

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan 

oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu 

kewajiban bagi bekas istri; 

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

16. Pencabutan kekuasaan wali; 

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan 

dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 

18. Penujukan seorang wali dalam hal seorang anak belum 

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal 

kedua orang tuanya; 
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19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta 

benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 

21. Pengangkatan anak ( Tabanni); 

22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan 

untuk melakukan perkawinan campuran; 

23. Itsbat nikah; 

24. Wali adhal; 

➢ Masalah Waris 

1. Gugatan waris; 

2. Permohonan waris; 

3. Permohonan waris (Kalalah); 

- Masalah Wasiat; 

- Masalah Hibah;  

- Masalah Wakaf; 

- Masalah Zakat; 

- Masalah Infaq; 

- Masalah Shadaqah; 

- Masalah Ekonomi Syari’ah; 

- Masalah Lain-Lain 

1. Permohonan perubahan identitas/biodata (Akta 

Nikah); 

2. Akta di bawah tangan tentang keahliwarisan ( 

ADTK); 

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama tersebut 

merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan 

hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan 

yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan 

yang mayoritas beragama Islam. 

Dalam mewujudkan organisasi atau lembaga yang 

profesional, efektif, efiesien, transparan serta akuntabel 
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sebagaimana diamanahkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan 

Agama Lamongan telah melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan 

Agama Lamongan Tahun 2015  –  2019. Namun demikian 

berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Lamongan dari sekian 

program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada 

beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada 

tahun 2020 -2024.  

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2020 - 2024, diperlukan 

analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2018 - 

2022 di Pengadilan Agama Lamongan sebagai referensi untuk 

mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.  

Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1.1 Keadaan Perkara Pengadilan Agama Lamongan  

No. Tahun 
Sisa 

Sebelumnya 
Perkara 
Masuk 

Jumlah 
Beban 

Putus Sisa 

1. 2018 406 2823 3229 2880 349 

2. 2019 349 3113 3462 3239 223 

3. 2020 223 3385 3608 3445 163 

4. 2021 163 3404 3567 3519 48 

5. 2022 48 3508 3556 3526 30 

Rata-Rata 238 3247 3484 3322 163 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme 

aparatur peradilan agama semakin meningkat yang dapat 

dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau 

putusan perkaranya tiap tahun.  
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Grafik 1.2 Keadaan Perkara Pengadilan Agama Lamongan  

 

1.1.2. Struktur Organisasi 

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta 

tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja 

Kepaniteraan dan Sekretariatan pengadilan diatur lebih lanjut 

oleh Mahkamah Agung”. Hal ini menunjukkan bahwa 

Mahkamah Agung diberi kebebasan dalam mengatur sendiri 

tentang  Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan 

tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariatan pada lembaga 

pengadilan yang ada dibawahnya. 

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah 

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 

2015  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan yang pada intinya menyebutkan 

bahwa Panitera pengadilan tidak merangkap Sekretaris 

pengadilan, Sedangkan khusus untuk jabatan Wakil Panitera 

disebutkan dalam pasal 457 bahwa “Jabatan Wakil Panitera 

tidak ada lagi, namun jenjang karier, kepangkatan, pensiun, dan 

penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa 

tenggang 5 (lima Tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil 
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Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi 

jabatan yang dimaksud”. Hal ini juga sesuai dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan 

ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Struktur Organisasi 

Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

 

 Gambar  1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan  
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

(TUPOKSI) Pengadilan Agama Lamongan membagi tugas para 

pejabat di lingkungan satuan kerja sebagai berikut :  

KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin 

dan bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan 

secara baik dan lancar, membuat perencanaan dan 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan secara baik, serasi 

dan selaras.  

WAKIL KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : 

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan 

pengorganisasiannya, mewakili Ketua Pengadilan Agama 

Lamongan bila berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang 

dari Ketua Pengadilan Agama, Melakukan pengawasan intern 

untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan 

sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta 

melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua. 

HAKIM tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima 

dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas 

perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam 

proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi, 

berkoordinasi dengan Ketua, menyusun program kerja jangka 

panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan 

bidang Bidalmin atas perintah Ketua.  

PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah : 

Berkoordinasi dengan Ketua dalam merencanakan dan 

melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara 

dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam 

menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan 

Kepaniteraan serta dalam menyusun program kerja jangka 

panjang dan jangka pendek.  
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SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah : 

Berkoordinasi dengan Ketua dalam merencanakan dan 

melaksanakan pelayanan teknis di bidang, administarsi umum 

dan administrasi lainnya dalam melaksanakan tugas dalam 

memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan, menyiapkan 

konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang 

Kesekretariatan. 

WAKIL PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah : 

Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas 

Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas 

meja 1 meja II meja III. Mengevalusi dan melaporkan tugas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta bertanggungjawab kepada Panitera. 

PANITERA MUDA HUKUM tugas pokok dan fungsinya 

adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh 

aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep 

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi serta 

bertanggungjawab kepada Panitera. 

PANITERA MUDA GUGATAN tugas pokok dan fungsinya 

adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh 

aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep 

rumusan kebijakan dalam pelaksanaannya, mengevaluasi serta 

bertanggungjawab kepada Panitera.  

PANITERA MUDA PERMOHONAN tugas pokok dan 

fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan 

seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan 

konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaannya, 

mengevaluasi serta bertanggungjawab kepada Panitera.  

PANITERA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya 

adalah : Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti 

proses persidangan, membuat berita acara persidangan, 

membuat instrumen persidangan, mengetik putusan dan 
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penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah 

selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III melalui Wakil 

Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera.  

JURUSITA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya 

adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan 

bertanggungjawab kepada Panitera. 

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN PELAPORAN tugas pokok dan fungsinya 

adalah : Menyiapkan bahan pelaksanaan, program dan 

anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, 

pemantauan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI 

DAN TATA LAKSANA tugas pokok dan fungsinya adalah : 

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan 

organisasi dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada 

Sekretaris. 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN tugas 

pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan pelaksanaan urusan 

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

keprotokolan, perpustakaan dan pengelolaan keuangan serta 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

        Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan 

Pengadilan Agama Lamongan dengan mengikuti berbagai kegiatan  

Bimbingan Teknis  sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat 

peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini 

dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja 

di Pengadilan Agama Lamongan. 

Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai meskipun 

adanya Tata ruang serta ketersediaan ruangan belum sesuai dengan 
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prototype Pengadilan Agama Lamongan kelas 1.A  diantaranya akses 

masuk para pihak berperkara masih terkesan lewat belakang pintu 

Pengadilan Agama. 

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah 

potensi yang berhasil diidentifikasikan dapat menjadi modal dalam 

melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.   

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan 

(Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan 

Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Lamongan.  

 

 1.2.1  Kekuatan (Strength)  

Kekuatan Pengadilan Agama Lamongan yang merupakan 

modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara 

lain : 

1. Dukungan Sumberdaya Daya Manusia (SDM) yang 

berkompeten di Bidangnya. 

2. Adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang jelas 

3. Adanya aplikasi SIPP untuk administrasi perkara; 

4. Semangat kerja pegawai yang tinggi; 

5. Sudah menerapkan Zona Integritas, 

6. Sistem Pengawasan sudah baik. 

7. Sudah menerapkan protokol kesehatan. 

8. Sistem pelayanan perkara yang sudah baik. 

9. Sistem kinerja yang berbasis IT. 

10. Sarana dan prasarana yang memadai. 
 

 1.2.2 Kelemahan (Weakness)  

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama 

Lamongan dirinci sebagai berikut :  

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

2. Pengetahuan dan kemampuan praktik (ketrampilan) 

bidang Hukum, Menejemen, teknis kepaniteraan dan teknis 

kesekretariatan yang dimiliki pegawai tidak merata; 
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3. Masih ada temuan dalam setiap pengawasan dan 

eksaminasi; 

4. Adanya perbedaan pandapat Hakim dalam memahami 

Hukum Materiil (Hukum Islam); 

5. Terbatasnya sarana IT; 

6. Terbatasnya SDM yang memahami ZI. 

 

 1.2.3 Peluang (Opportunity) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama 

Lamongan untuk melakukan perbaikan antara lain :  

1. Dasar hukum kelembagaan yang kuat pada UUD 45 dan UU 

No. 7 Tahun 1989 & UU3 Tahun 2006 & UU 50 Tahun 2009 

UU No. 48 Tahun 2009. 

2. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan 

pembayaran dan penyimpanan Panjar biaya Perkara dan 

transaksi lainnya; 

3. Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 

(Radio) untuk pemanggilan dan pemberitahuan sidang; 

4. Hubungan baik dengan pihak KPKNL &  KPKN; 

5. Hubungan dengan Pemda, Forkompimda dan Instansi 

terkait yang sangat baik; 

6. Adanya Dasar Hukum yang jelas     ( Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku); 

7. Kerjasama dengan PT. POS untuk pemeteraian alat bukti 

persidangan dan pengiriman produk Pengadilan; 

8. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan 

Agama yang semakin meningkat; 

9. Diklat Online di tempat kerja akibat adanya pandemi 

Covid-19. 

10.   Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas; 
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 1.2.4  Tantangan (Treaths) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Lamongan 

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk 

tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang 

diharapkan.  

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur 

beracara di Pengadilan; 

2. Panggilan delegasi dari pengadilan Agama lain yang 

lambat; 

3. Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh 

surat ijin atasan; 

4. Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan; 

5. Pandemi Virus Covid-19; 

6. Masih adanya Pejabat Desa atau Kelurahan tidak mau 

menandatangani relaas panggilan / tidak kooperatif ; 

7. Adanya intervensi dari pihak luar dalam menentukan 

keputusan; 

8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penerapan ZI. 

 

Dalam rangka  rangka menghadapi kelemahan tersebut, 

Pengadilan Agama Lamongan berusaha untuk mencari solusi terbaik 

dengan memaksimalkan beberapa strategi diantaranya : 

 

Strategi memanfaatkan kekuatan (Strenght) dengan 

memanfaatkan Peluang (Opportunity) : 

1. Melaksanakan Mou antara Pengadilan Agama Lamongan dengan 

Radio Prameswara dalam hal Pemanggilan perkara ghaib; 

2. Melaksanakan Mou dengan anggota Forkompimda yang lain 

seperti POLRES Lamongan dalam hal penanganan proses 

perceraian bagi anggota dan ASN Polri; 

3. Melaksanakan Mou dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Lamongan dalam hal pengajuan kartu keluarga, KTP, dan Akta 
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Kelahiran setelah terjadinya perceraian dan Terbitnya Penetapan 

Asal-Usul Anak (Pengesahan anak); 

4. Melaksanakan Mou dengan Kemenag Lamongan dalam hal 

pelaporan perceraian, Itsbat nikah, Dispensasi Kawin, dll; 

5. Mengusulkan pegawai mengikuti Diklat Online sesuai dengan 

Kompetensi dan Training Need Analysis; 

6. Melaksanakan MoU dengan PT POS Indonesia terkait leges dan 

pengiriman produk Pengadilan; 

7. Mensosialisasikan hasil Diklat pada saat rapat dinas / pembinaan 

sebagai sarana sharing pengetahuan. 

 

Strategi mengatasi kelemahan (Weakness) dengan 

memanfaatkan Peluang (Opportunity) : 

1. Memanfaatkan Diklat online untuk meningkatkan kompetensi 

pegawai dan Hakim sehingga adanya pemerataan pengetahuan 

dan kemampuan sesuai bidangnya masing-masing; 

2. Memanfaatkan hubungan yang baik dengan Forkompimda dan 

Instansi terkait , guna penambahan sarana IT untuk pelayanan 

publik; 

3. Memanfaatkan hubungan yang baik dengan Forkompimda dan 

Instansi terkait seperti Kemenag, Dinkes, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak guna melaksanakan penyuluhan hukum 

terkait dengan pencegahan perkawinan anak di bawah umur 

(Dispensasi Kawin); 

 

Strategi memanfaatkan Kekuatan (Strenght) dengan mengatasi 

Tantangan (Threat) : 

1. Menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat pada pelayanan 

PTSP dengan memasang sekat pembatas, pembatasan pengunjung 

yang masuk di ruang tunggu pelayanan; 

2. Memanfaatkan PTSP online guna mendapatkan informasi tentang 

prosedur berperkara ataupun informasi lainnya di Pengadilan 



 

19 

 

Agama Lamongan dengan melihat wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Lamongan yang sangat luas; 

3. Menambah pengetahuan hukum ke desa-desa dengan melakukan 

sosialisasi hukum / penyuluhan hukum ke kelurahan dan desa-

desa; 

4. Implementasi aplikasi e-court dan pemanfaatan e-litigasi ditengah 

pandemi Covid-19; 

 

Strategi mengatasi kelemahan (Weakness) dengan mengatasi 

Tantangan  (Threat) 

1. Memaksimalkan DDTK, Briefing, pembinaan tentang prosedur 

beracara di Pengadilan agar pegawai dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional; 

2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pelayanan 

publik di masa pandemi Covid-19 

 

1.2.5  Pihak Berkepentingan 

Selain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan 

(Weakness),  Peluang (Opportunity), Tantangan (Treaths), maka juga 

harus ditentukan pihak berkepentingan serta klasifikasi pihak yang 

berkepentingan yang mempengaruhi Pengadilan Agama Lamongan 

: 

Tabel 1.2 Pihak Berkepentingan pada Pengadilan Agama Lamongan 

No. Pihak Berkepentingan 

Klasifikasi Pihak 
Berkepentingan 
(pilih salah satu) 

Kunci Utama Penunjang 

1. 
Masyarakat pencari keadilan (para 
pihak) 

X  
 

2. 
Mahkamah Agung RI dan Pengadilan 
Tinggi Agama Surabaya 

 X 
 

3. Pengadilan Agama Seluruh Indonesia  X 
 

4. 
Kementrian Agama / Kantor Urusan 
Agama (KUA) 

 
X 
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No. Pihak Berkepentingan 

Klasifikasi Pihak 
Berkepentingan 
(pilih salah satu) 

Kunci Utama Penunjang 

5. 
Instansi Pemerintah baik Sipil maupun 
Militer yang menangani kepegawaian 
PNS 

 
 X 

6. Bank BRI   X 

7. Kantor Pos  X  

8. Radio Prameswara Lamongan 
 

X  

9. Advokat (Pengacara)   X 

10. PT. PLN  X  

11. PT. Telkom Persero dan Hypernet  
 

X  

12. PDAM Tirta Dharma Lamongan 
 

X  

13. Rekanan Penyedia Barang dan Jasa  X  

14. 
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan lelang) Surabaya 

 
X 

 

15. 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara ( KPPN ) Bojonegoro 

 
X 

 

16. 
Kanwil Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan ( DJPB ) Provinsi Jawa 
Timur 

 
X 

 

17. 
PT. Tabungan Pensiun ( Taspen ) 
Surabaya 

 
X  

18. Badan Pusat Statistik ( BPS )  X  

19.    Bagian Hukum Kabupaten Lamongan  X  

20. Kantor Kelurahan 
 

X  

21. DISPENDUKCAPIL  X  

22. Dubes/ Konsulat  X  

                                                                                                                                                                                   
23. 

Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama 
Lamongan 

 
X 

 

24. Kantor Polisi, Kodim dan Koramil   X 

25. 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan 
Media Sosial 

  
X 

26. Pemerintah Daerah  Lamongan    X 

27. Warung/ Kantin   X 

28. Dinas Kebersihan Kabupaten Lamongan 
  

X 

29. Dinas Pekerjaan Umum   X 

30. 
Dinas Pembardayaan Perempuan dan 
Anak 

  
X 
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No. Pihak Berkepentingan 

Klasifikasi Pihak 
Berkepentingan 
(pilih salah satu) 

Kunci Utama Penunjang 

31. Bank Syariah Indonesia  
  

X 

32. LBH Anak Bangsa Mandiri  
  

X 

33. BPBD Lamongan 
  

X 

 
 
 
 

1.2.6   Kebutuhan Dan Harapan Pihak Berkepentingan 
 

Setelah mengidentifikasi pihak berkepentingan, maka juga 

dilakukan analisis kebutuhan dan harapan, yang dapat dijelaskan 

secara rinci sebagai berikut :   

Tabel 1.3 Kebutuhan dan harapan Pihak Berkepentingan 

No. Pihak 
Berkepentingan 

Kebutuhan dan 
Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

1.  Masyarakat pencari 
keadilan (para pihak) 

Permohonan/gugatan dapat 
segera (cepat) diputuskan 

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

Biaya perkara terjangkau 2. Perhitungan biaya perkara 
berdasarkan pada peraturan 
perundangan yang berlaku.  

Dikabulkannya prodeo 
(DIPA) 

3. Perencanaan anggaran sesuai 
dengan estimasi kebutuhan 
prodeo wilayah yuridiksi. 

Persidangan perkara tepat 
waktu dan transparan 

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

Putusan memenuhi rasa 
keadilan 

5. Telaah berkas perkara harus jelas 
subyek dan obyek hukumnya. 

Hasil produk pengadilan 
diterima tepat waktu 

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

Monitor informasiperkara 7. Peningkatan dan pengembangan 
Teknologi Informasi (TI), 
Memberikan  informasi secara 
jelas kepada pencari keadilan 

Mesin antrian sidang dan 
terlaksanakanya 
persidangan secara tertib 
dan teratur 

8. Meningkatkan pengembangan 
Teknologi Informasi dan 
Memperlancarjalannyasidang 

2.  Mahkamah Agung RI 
dan, Pengadilan 

Meningkatnya penyelesaian 
perkara yang sederhana, 

1. Penyediaan dan penggunaan SDM 
yang kompeten. 
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No. Pihak 
Berkepentingan 

Kebutuhan dan 
Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

Tinggi Agama 
Surabaya 

tepat waktu, transparan 
dan akuntabel 
 

Meningkatnya penyelesaian 
perkara dalam jangka 
waktu 5 bulan   
 

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

Meningkatnya pelayanan 
perkara miskin dan 
terpinggirkan yang 
diselesaikan secara tepat 
waktu 
 

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

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

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

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

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

Meningkatnya penyelesaian 
minutasi berkas perkara 
tepat waktu 
 

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

Meningkatnya administrasi 
penerimaan perkara yang 
efektif, efesien dan 
akuntabel 
 

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

Meningkatnya penyelesaian 
administrasi putusan 
perkara yang efektif, efesien 
dan akuntabel 

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

Meningkatnya pelayanan 
penyampaian  
salinan/putusan tepat 
waktu 
 

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

Meningkatnya penerbitan 
akta cerai secara cepat dan 
tepat waktu 

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

Meningkatnya pelayanan 
penyerahan akta cerai  
secara cepat dan tepat 
waktu 
 

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

3.  Pengadilan Agama 
Seluruh Indonesia 

Meningkatnya kerjasama 
dalam hal pemenuhan 
bantuan panggilan/PBT 
Tabayun secara tepat waktu 

1. Mengefektifkan portal tabayun dan 
SIPP serta pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang 
kepaniteraan/ kejurusiataan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatkan kerja sama 
dalam hal delegasi untuk 
pelaksanaan Pemeriksaan 
Setempat 

2. Mengefektifkan portal tabayun dan 
SIPP serta pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang 
kepaniteraan/ kejurusiataan 
berjalan sesuai ketentuan. 

Meningkatkan kerjasama 
dalam hal delegasi 
pelaksanaan sita dan 

3. Mengefektifkan portal tabayun dan 
SIPP serta pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang 
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No. Pihak 
Berkepentingan 

Kebutuhan dan 
Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

eksekusi kepaniteraan/ kejurusiataan 
berjalan sesuai ketentuan. 

4.  Kementrian Agama 
/Kantor Urusan 
Agama (KUA)  

Diterimanya salinan 
putusan cerai gugat/cerai 
talak tepat waktu 

1. Intensifikasi koordinasi kemajuan 
laporan perkara ke unit satuan 
kerja internal Pengadilan Agama 
Lamongan 

Meningkatnya pelaksanaan 
sidang terpadu istbat nikah 

2. Meningkatkan koordinasi antara 
Pengadilan Agama Lamongan,KUA 
dan masyarakat 

5.  Instansi Pemerintah 
baik Sipil maupun 
Militer yang 
menangani 
kepegawaian PNS 

Sidang perkara digelar 
dengan memperhatikan 
ketentuan izin perceraian 
PNS, Anggota TNI dan 
Anggota Polri yaitu dengan 
memperoleh izin atau 
pemberitahuan pengajuan 
perceraian dari pejabat 
yang berwenang untuk 
melakukan perceraian 

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

Adanya tembusan salinan 
Akta Cerai pegawai yang 
menjadi tanggung jawabnya 

2. Intensifikasi koordinasi dan 
komunikasi kemajuan laporan 
perkara unit satuan kerja internal 
Pengadilan Agama Lamongan 

6.  Bank BRI Tidak adanya manipulasi 
biaya perkara 

1. Menindaklanjuti ketentuan buku II 
tentang panjar biaya  perkara, 
peningkatan SDM di Meja I dan 
Kasir dan pelaksanaan SOP 
Pengajuan/ Penerimaan Perkara  

Mendapatkan kepuasan 
pelanggan secara finansial 

2. Menyediakan SDM yang handal, 
terampil, teliti dan  memantau 
pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan 
Meja I 

7.  Kantor Pos Terlaksananya proses 
pengiriman dan 
penerimaan, dokumen-
dokumen berkaitan dengan 
Kesekretariatan dan 
Kepaniteraan 

1. Penetapan, pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan SOP 
bidang persuratan 

 

Kepercayaan dan 
kemudahan para pelanggan 

2. Legalisasi alat bukti dan 
pengiriman surat melalui Kantor 
Pos  

8.  Radio Suara 
Lamongan 

Terlaksananya atau 
sampainya informasi 
melalui media elektronik 

1. Meningkatkan pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang 
kejurusitaan (pemanggilan 
masmedia). dan   intensifkan 
koordinasi antara Panitera 
Pengganti dengan Jurusita dan 
Majelis Hakim 

2. Intensifkan koordinasi antara 
Panitera Pengganti dengan 
Jurusita dan Majelis Hakim 

9.  Advokat Menjadiperantara/mewakil
iparapihak 

1. Menetapkan kelengkapan syarat 
bagi seorang Advokad/Pengacara 
untuk mewakili kliennya di 
Pengadilan seperti surat kuasa, 
kartu Anggota dan Berita Acara 
Penyumpahan 
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No. Pihak 
Berkepentingan 

Kebutuhan dan 
Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

Mendapatkan pelayanan 
dan kepastian hukum bagi 
kliennya secara cepat dan 
tepat 

2. Menetapkan syarat bagi 
kelancaran jalannya persidangan 
dengan menyiapkan soft copy 
gugatan/ permohonan, jawaban, 
replik, duplik dan kesimpulan 

10.  Perusahaan Listrik Pasokan listrik yang cukup 
dan tidak terjadi gangguan 
pemadaman 

1. Pembayaran harga rekening tepat 
waktu dan koordinasi terkait 
potensi gangguan instalasi listrik 

11.  PT. Telkom dan 
Hypernet 

Koneksi sambungan telepon 
dan internet dan sinyal 
yang kuat tidak terjadi 
pemutusan jaringan 

1. Pembayaran tarif telepon tepat 
waktu dan koordinasi terkait 
potensi gangguan internet  dengan 
rekanan 

12.  PDAM Lamongan Pasokan air bersih dengan 
debet air yang mencukupi 
dan murah serta tidak 
terjadi gangguan 

1. Pembayaran tariff air tepat waktu 
dan koordinasi atas potensi 
gangguan pasokan air 

13.  Rekanan penyedia 
jasa dan barang 

Tersedianya kebutuhan alat 
kerja dan Terselenggaranya 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana 

1. Memilih rekanan yang 
professional dan kredibel. 

14.  KPKNL Penerbitan aset BMN 1. Meningkatkan SDM bagi pengelola 
aset untuk diverifikasi oleh KPKNL 
dan peningkatan pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang Umum 

15.  KPPN Memberikan pelayanan 
prima kepada satker-satker 

1. Menyampaikan dokumen 
pencairan secara teliti dan tepat 
waktu untuk verifikasi dan 
disetujui KPPN  

2. Meningkatkan pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang Umum 
dan Keuangan berjalan sesuai 
ketentuan 

16.  DJPB Terealisasinyaanggaran 
APBN 

1. Membuat perencanaan dan 
melaksanakanperencanaananggar
an yang sudahditargetkan 

17.  TASPEN Penertiban SK pensiunan 
tepat waktu 

1. Pemantauan pelaksanaan SOP 
bidang kepegawain berjalan sesuai 
ketentuan 

Terlaksananya jaminan hari 
tua bagi pegawai yang 
pensiun 
 

2. Menyiapkan dan melengkapi data-
data pegawai yang akan pensiun 
dalam paperles/sikep 

18.  Badan Statistik Terpenuhinya informasi 
kepada masyarakat tentang 
perkara yang diterima dan 
yang putus 

1. Pemantauan pelaksanaan SOP 
bidang kepaniteraan, Panmud 
Hukum  berjalan sesuai ketentuan 
dan meningkatkan koordinasi 
dengan instansi 

19.  Bagian Hukum 
Pemkab  Lamongan 

Terselengaranya panggilan 
pihak yang tidak diketahui 
alamatnya dengan pasti 

1. Koordinasi dan kerjasama yang 
baik serta kinerja Jurusita/ 
Jurusita Pengganti yang terkontrol 

20.  Kantor Kelurahan Terjalinnya hubungan baik 
dan terlaksananya 
panggilan/ 
pembereritahuan 
sidangmelalui aparat 
pemerintah  

1. Relas panggilan disampaikan 
kekelurahan sesuai SOP 

2. Meningkatkan koordinasi dalam 
pelaksanaan penyitaan, eksekusi 
dan pemeriksaan setempat 

21.  Kantor Catatan Sipil Terlaksananya kerjasama 
antar instansi tersebut 
dalam hal bantuan 
pemanggilan/ 
pemberitahuan gaib 

1. Sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang hal 
yang berkaitan dengan panggilan 
/pemberitahuan putusan gaib 
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No. Pihak 
Berkepentingan 

Kebutuhan dan 
Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

  Tertibnya administrasi 
kependudukan  dengan 
penerbitan Akta Kelahiran 

2. Meningkatkan koordinasi dengan 
Kantor Catatan Sipil untuk 
intensifkan sidang terpadu istbat 
nikah 

22.  Dubes/Konsulat Terlaksananya kerjasama 
antara Dubes/Konsulat 
dengan Pengadilan Agama 
dalam hal penyampaian 
bantuan panggilan/PBT 
kepada para pihak diluar 
negeri 

1. Peningkatan kerjasama dan 
koordinasi antara pihak-pihak 
yang terkait dan peningkatan  
pemantauan  pelaksanaan SOP 
bidang Kejurusitaan akan 
panggilan/PBT melalui KBRI 

23.  Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama 
Lamongan 

Terlaksananya pelaporan 
dan iuran pajak badan 
hukum/ perorangan tepat 
waktu bagi pejabat 
peradilan  (LHKPN) atau 
Aparat Sipil (LHKASN) 

1. Meningkatkan kualitas SDM dan 
intensifkan pengawasan baik 
dalam dan luar kedinasan  

2. Pemantauan pelaksanaan SOP 
bidang kepegawaian berjalan 
sesuai ketentuan 

 

24.  Kepolisian, Kodim 
dan Koramil 

Terlaksananya keamanan, 
ketenangan dan ketertiban 
dalam pelaksanaan 
persidangan, eksekusi 
putusan dan penyitaan 

1. Pemantapan, pengembangan dan 
pemantauan pelaksanaan SOP  
bidang kepaniteraan  khususnya 
penyitaan dan eksekusi putusan  

2. Pendampingan dan Pengamanan 
sidang yang melibatkan anggota 
TNI 

3. Melakukan koordinasi dengan 
aparat keamanan/kepolisian dan 
meningkatkan SDM bidang 
security;    

25.  LBH dan Media Sosial Menjadi mitra dalam 
sosialisasi kompetensi dan 
control social atas kinerja 
Peradilan Agama 

1. Melakukan kerjasama dengan LSM 
untuk sosialisasi kompetensi dan 
control social atas kinerja 
Peradilan Agama 

2. Memperhatikan control social 
yang muncul dalam media sosial 

26.  Pemda Lamongan  Adanya hubungan yang baik 
antar pimpinan 
FORKOPIMDA khususnya 
Kabupaten Lamongan 

1. Terjadinya kerjasama dan 
hubungan baik antar instansi di 
lingkungan FORKOPIMDA di 
kabupaten Lamongan 

27.  Warung/ Kantin Tersedianya kebutuhan 
makanan dan minuman 
untuk  pegawai dan 
pelanggan dengan selama 
kegiatan di kantor 

1. Kerja sama dengan pihak ketiga 
dengan kewajiban membayar 
PNBP berdasarkan jumlah yang 
ditetapkan KPPN Lamongan 

28.  Dinas Kebersihan Pengangkutan dan 
Pengolahan sampah/ 
limbah dalam bisnis proses 
maupun sampah 
lingkungan sehingga 
tercipta lingkungan yang 
bersih dan sehat  

1. Kerja sama dengan baik dan 
kewajiban membayar biaya 
pengangkutan dan pengolahan 
sampah/ limbah 

29.  Dinas pekerjaan 
Umum 

Terpenuhinya sarana dan 
prasarana yang disediakan 
seperti Penerangan Umum 

1. Kerja sama dengan baik dan 
kewajiban membayar apabila ada 
kerusakan instalasi listrik yang 
disediakan. 

30.  Dinas Pembaerdayaan 
Perempuan dan Anak 

Adanya perlindungan 
kepada perempuan dan 
anak dibawah umur yang 
perlu adanya perlindungan 
hukum 

1. Terjadinya kerja sama dengan baik 
untuk menjamin hak asasi manusia 
khususnya dalam penanganan 
perempuan dan anak yang berhak 
mendapat perlindungan hukum 
dan pesikologis 
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No. Pihak 
Berkepentingan 

Kebutuhan dan 
Harapan 

Strategi Organisasi 
Memenuhi Kebutuhan dan 

Harapan 

31.  Bank Syariah 
Indonesia (BSI 

Pencairan / penerimaan 
gaji pegawai melalui BSI 

1. Menawarkan kepada pegawai yang 
bersedia pencairan gaji melalui BSI 

32.  LBH  Anak Bangsa 
Mandiri sebagai 
penyedia Jasa 
bantuan Hukum 
(Posbakum) 

Memberikan informasi 
tentang penyediaan 
bantuan hukum kepada 
para pencari keadilan  

1. Mengarahkan para pihak pencari 
keadilan untuk konsultasi hukum, 
pendampingan, pembuatan surat 
gugatan / permohonan dll 

33.  BPBD Lamongan Pencegahan penyebaran 
Covid-19 

1. Melakukan Kerjasama untuk 
pencegahan Covid-19 melalui 
penyemprotan disinfektan secara 
berkala 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 
 

2.1. Visi dan Misi 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan 

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lamongan. Visi 

Pengadilan Agama Lamongan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI 

adalah sebagai berikut :  “Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan 

Yang Agung” 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai 

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud 

dengan baik. 

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama 

Lamongan menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Lamongan. 

  Motto adalah kalimat, frasa, atau kata yang digunakan sebagai 

semboyan, pedoman, atau prinsip. Pengadilan Agama memiliki Motto 

yang telah disepakati dan dijadikan semboyan, pedoman dan prinsip 

dalam melaksanakan tupoksi adalah sebagai berikut : 

“HEBAT” 
1. Harmoni 

2. Excellent 

3. Bijaksana 

4. Akuntabel 

5. Transparan 
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2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan Strategis Pengadilan Agama Lamongan 

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan; 

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama 

Lamongan. 

Sasaran Strategis Pengadilan Agama Lamongan 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

3. Meningkatnya akses keadilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

5. Terwujudnya pengelolaan manajemen organisasi yang berkualitas, 

transparan dan akuntabel  

Tabel   2.1 Sasaran Strategis Pengadilan Agama Lamongan 

NO TUJUAN SASARAN Indikator Kinerja 

  1  Terwujudnya 

Kepercayaan Publik 

Atas Layanan  

Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel  

a. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

b. Persentase perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding  
c. Persentase perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum kasasi 

d. Index responden 

pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan peradilan 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase isi 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak yang tepat 

waktu 
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NO TUJUAN SASARAN Indikator Kinerja 

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi  
 Meningkatnya akses 

keadilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

c. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

a. Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

2 Terwujudnya 

dukungan 

pelaksanaan tugas 

Pengadilan Agama 

Lamongan. 

 

Terwujudnya 
Pengelolaan 
manajemen 
organisasi yang 
berkualitas, 
transparan, efisien 
dan akuntabel  

a. Pengelolaan 
rumusan, 
monitoring dan 
evaluasi capaian 
kenerja yang 
berkualitas 

b. Pengelolaan 
administrasi 
perencanaan 
program dan 
anggaran 

c. Pengelolaan 
keuangan DIPA 
secara efekti, efisien 
dan akuntabel 

d. Pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian secara 
efektif, efisien dan 
akuntabel secara 
elektronik 
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NO TUJUAN SASARAN Indikator Kinerja 

e. Pengelolaan 
pelayanan sistem 
informasi 
terintegrasi 

f. Pengelolaan sarana 
prasarana dan 
administrasi umum 
dalam mendukung 
pelayanan peradilan 
yang transparan dan 
akuntabel 

 

2.3 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) 

dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi 

sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita 

tetapkan. Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Agama Lamongan telah 

mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran 

strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai 

selama periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Indikator kinerja utama 

telah di reviu dan ditetapkan Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Januari 2022  

serta penetapan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Pengadilan 

Agama Lamongan. Penetapan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur dalam 

keberhasilan kinerja. Berikut Inidkator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Lamongan :  
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan 
Penanggung 

Jawab 
Sumber 

Data 

1. Terwujudnya 
Peradilan yang 
Pasti, Transparan 
dan Akuntabel 

a. Persentase 
Perkara Perdata 
Agama yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

  
            Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 

               Jumlah perkara yang diselesaiakan 
 
Catatan : 

• SEMA NOmor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 
penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 
Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 

• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka 
waktu penyelesaian pada SIPP 

• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang 
diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun 
sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 
2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) 
bulan. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 
diminutasi pada tahun berjalan. 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
tahunan 

b. Persentase 
perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum 
Banding 

 
Jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan  

upaya hukum Banding 
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan 

 

• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya ukum 
banding 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 
diminutasi pada tahun berjalan 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
tahunan 

X 100% 

X 100% 
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No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan 
Penanggung 

Jawab 
Sumber 

Data 

 

c. Persentase 
perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum 
Kasasi 

 

 
                                 Jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan  

upaya hukum Kasasi 
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan 

 

• Jumlah perkara yang idak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 
(perkara voluntair yang diputus dan diminutasu tahun berjalan) jumlah 
perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi  

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 
diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
tahunan 

d. Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

 
  

 
Catatan : 

• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan 
Survey  Kepuasan Masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik 

• Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index 
harus > 80 

 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
tahunan 

2. Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase 
Salinan Putusan 
Perkara Perdata 
yang dikirim 
kepada Para 
Pihak tepat waktu 

Jumlah Salinan Putusan Yang Disampaikan Tepat Waktu   
Jumlah Putusan 

 

• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan 
putusan 

• Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah Salinan 
putusan / penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara 
perdata pengadilan menyediakan Salinan putusan untuk perkara pidana 
pengadilan menyampaikan Salinan putusan kepada para pihak paling 
lama 14 (empat belas) hari. 
 

Panitera Laporan 
Bulanan, 
Semester
an  dan 
Laporan 
tahunan 

X 100% 

Index Kepuasan pencari Keadilan 

X 100% 
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No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan 
Penanggung 

Jawab 
Sumber 

Data 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

 
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi 
 

Catatan : 

• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara 
mediasi yang berhasil Sebagian, berhasil dengan pencabutan dan 
berhasil dengan akta perdamaian. 

• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan 
yang masuk pada tahun berjalan  

• Apakah perlu disebutkan juga kriteria mediasi yang seluruhnya 
(meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang 
berhasil Sebagian, pencabutan dengan akta  dan berhasil seluruhnya. 

 

Panitera Laporan 
tahunan 

3. Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase 
perkara prodeo 
yang diselesaikan 

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan  
Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo 

 
Catatan : 
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
tahunan 

b. Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
Pengadilan 

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar  
gedung Pengadilan 

Jumlah perkara yang diajukan  diselesaikan di luar  
gedung Pengadilan 

Catatan : 

• Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 
bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 

• Diluar Gedung Pengadilan Adalah perkara yang diselesaikan diluar 
gedung Pengadilan (Zetting plaatz, sidang keliling maupun Gedung-

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
tahunan 

X 100% 

X 100% 

X 100% 
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No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan 
Penanggung 

Jawab 
Sumber 

Data 

gedung lainnya) 

• Bagi satker yang tidak ada sidang di luar Gedung pengadilan tidak perlu 
mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.  
 

c. Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan Hukum 
(Posbakum) 

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang  
mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) 

Jumlah Permohonan Layanan Hukum  
Catatan : 

• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak 
mampusecara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi 
onsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum 

• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar 
pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan / pihak yang 
emndapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar 
pada register Posbakum) 

• Posbakum tu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu 
membuat surat gugatan / tidak mampu membayar jasa pengacara 

• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu 
mencantumkan dalam IKUnya pengadilan 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
tahunan 

4. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

Jumlah putusan perkara perdata  
yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi) 
 

 
Catatan : 

• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 

• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang 
dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah hak tanggungan dan tidak 
diajukan permohonan eksekusi 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
tahunan 

X 100% 

X 100% 
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Tabel 2.2 Target Kinerja Pengadilan Agama Lamongan  
Tahun 2020-2024 

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

1 Terwujudnya  
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase perkara 

perdata agama 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

95% 95% 96% 97% 97% 

b. Persentase perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

95% 95% 96% 97% 97% 

c. Persentase perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

50% 50% 99% 99% 99% 

d. Index responden 

pencari keadilan 

yang puasterhadap 

layanan peradilan 

90% 90% 92% 93% 93% 

2 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase salinan 

putusan perkara 

perdata  yang 

dikirim kepada 

para pihak tepat 

waktu  

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

melalui Mediasi 

50% 50% 11% 11% 11% 

3 
 

Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 
 

a. Persentase 

Perkara Prodeo 

yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan diluar 

Gedung 

Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100% 

c. Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

90% 91% 92% 93% 94% 
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

5 Terwujudnya 
pengelolaan 
manajemen 
organisasi yang 
berkualitas, 
transparan, efisien 
dan akuntabel 

a. Pengelolaan 
rumusan, 
monitoring dan 
evaluasi capaian 
kinerja yang 
berkualitas 

  

- - 4 Dok 4 Dok 4 Dok 

b. Pengelolaan 
administrasi 
perencanaan 
program dan 
anggaran 

- - 2 Dok 2 Dok 2 Dok 

c. Pengelolaan 
keuangan DIPA 
secara efektif, 
efisien dan 
akuntabel 

- - 12 Keg 12 Keg 12 Keg 

d. Pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian 
secara efektif, 
efisien dan 
akuntabel secara 
elektronik 

- - 12 Keg 12 Keg 12 Keg 

e. Pengelolaan 
Pelayanan Sistem 
Informasi 
Terintegrasi  

- - 12 Keg 12 Keg 12 Keg 

f. Pengelolaan 
sarana prasarana 
dan administrasi 
umum dalam 
mendukung 
pelayanan 
peradilan yang 
transparan dan 
akuntabel  

- - 12 Keg 12 Keg 12 Keg 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1  Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang 

dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka 

Mahkamah Agung menetapkan 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. 

Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki 

arah kebijakan sebagai berikut:  

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu; 

2. Pembatasan perkara kasasi; 

3. Proses berperkara yang sederhana dan murah; 

4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan 

posbakum); 

5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas 

hukum; 

6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar; 

7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan 

restorative; 

8. Hak uji materiil; 

9. Penguatan lembaga eksekusi; 

10. Keberlanjutan e-Court; 

11. SPPT TI; 
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12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan  bagi aparat tenaga teknis 

di lingkungan peradilan; 

13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia 

Mahkamah Agung yang berkualitas; 

14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal; 

15.  Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset. 

 

3.1.1 Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu 
 

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka 

waktu penyelesaian perkara, baik pada tingkat Kasasi dan 

Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada 

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Regulasi tersebut 

tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Penyelesaian Perkara pada di Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada  4 (Empat) Lingkungan 

Peradilan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada 

tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang 

penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling 

lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut 

sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam 

rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut, maka untuk 

pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi 

tenggang waktu 5 bulan, maka majelis hakim harus melaporkan 

kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada 

Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan untuk penyelesaian 

perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan, 

maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan 

Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. 

Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi  dan 

Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Nomor 

214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara 
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Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung harus 

diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai 

penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas 

perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut 

dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung 

dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan 

teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring 

kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu 

penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah 

Agung secara berkala.  

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung 

membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang 

memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui 

small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan 

perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.  

3.1.2 Pembatasan Perkara Kasasi 

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat 

diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara 

terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat 

mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan 

Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.  

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% 

perkara masuk di  tingkat banding melakukan upaya hukum ke 

Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga 

sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan 

permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan. Hal ini 

disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap 

hasil putusan, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, 

sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan 

penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai  dengan  
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keahlian yang mengakibatkan  penanganan  perkara  belum  sesuai 

dengan keahlian/ latar belakang. 

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan dan tingkat 

penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan, maka 

Mahkamah Agung melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas 

putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui 

peningkatan sumber daya aparatur peradilan dengan 

mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Hukum serta Pendidikan untuk mengadakan pendidikan dan 

pelatihan. Guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan, 

Mahkamah Agung juga menerapkan strategi pengalokasian 

anggaran bimbingan teknis pada seluruh pengadilan tingkat 

banding untuk diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada 

pengadilan tingkat pertama masing-masing. 

 

3.1.3 Proses berperkara yang sederhana dan murah 

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan 

adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun 

meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk 

mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan 

baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah 

ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, 

bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa 

dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan 

waktu yang lama. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-

perkara yang perlu dibatasi antara lain: 

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil); 

b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara    

     dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan  

     termasuk juga denda);  

c. Hukum perkawinan (perkara perceraian); 

d. Perkara Hubungan Industrial. 
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Pembatasan perkara dan upaya mediasi ternyata belum 

secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. 

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan 

merilis aplikasi e-Court. Aplikasi e-Court ini dapat memperlancar 

proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan 

yang selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/ 

penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan. 

Dengan adanya aplikasi e-Court, maka pengguna terdaftar dapat 

mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau 

rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. 

Pembayaran perkara pun semakin ringkas karena terhubung 

dengan sistem e-payment yang pembayarannya ditujukan ke 

rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran 

elektronik yang tersedia. Pemanggilan para pihak juga bias 

dilakukan secara elektronik (e-summons) sehingga sangat ringkas 

tidak dikenakan biaya, namun prosedur ini hanya bisa ditempuh 

apabila para pihak menyetujui  dilakukan panggilan secara 

elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi 

dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. 

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengembangkan 

aplikasi e-Court dengan fitur e-litigasi, sehingga seluruh proses 

penyelesaian perkara termasuk persidangan dapat dilakukan 

secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. 

 

3.1.4 Penguatan Akses Peradilan 

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini 

dharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk 

masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan 

kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi 

kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan 

pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang di luar gedung 
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pengadilan, sidang terpadu, dan pos layanan bantuan hukum. 

Untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, para pihak pada 

saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan 

Tidak Mampu dan Kartu Keluarga Miskin dari Kepala Desa yang 

diketahui Camat. Implementasi pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui 

kesulitan akses datang ke pengadilan. 

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian 

Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini 

diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai akta 

kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orang 

tuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orang 

tuanya.   

Pos layanan bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk 

oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk 

memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan 

advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

   

3.1.5 Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas 

Hukum 

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara. 

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus 

hadir untuk mempermudah adanya kepastian hukum bagi warga 

negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi 

setiap anak mempunyai akta kelahiran, hal ini sangat penting 

dikarenakan setiap anak ketika melakukan aktivitas harus ada 

kepastian hokum terkait status anak tersebut. 

Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan 

sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, 
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Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 

Masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah dan ketika 

mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya 

siding terpadu bisa mengajukan itsbat nikah sehingga akta 

kelahiran bisa diterbitkan. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat 

nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas 

hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. 

3.1.6 Penyempurnaan Sistem Kamar 

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten 

maka diharapkan:  

a. Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam 

mengadili perkara; 

b. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara; 

c. Mengurangi disparitas putusan; 

d. Memudahkan pengawasan putusan.  

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak 

didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun 

didasarkan pada bidang hukum danjenis perkara, yaitu: 

a. Kamar pidana;  

b. Kamar perdata; 

c. Kamar agama; 

d. Kamar militer; 

e. Kamar Tata Usaha Negara. 

 

3.1.7 Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan 

Restoratif 

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih 

menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/ atau 

keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif dapat diartikan 

sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. 

Saat ini, implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara 

tindak pidana anak yang  pelaksanaan diatur dengan Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, 

sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai 

perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak 

di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan 

kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal 

adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan 

restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi 

pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan 

hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara 

korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai 

kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan 

untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, 

kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Proses 

pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak 

yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi 

aktif dalam penyelesaian masalah mereka. 

Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh seberapa besar 

kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberapa 

berat pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin 

pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Ciri yang 

menonjol dari restorative justice yaitu kejahatan ditempatkan 

sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan 

sekedar pelanggaran hukum pidana.  

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, 

Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak 

berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, 

dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar 

implementasi restorative justice ini dapat berjalan optimal. Hal-hal 

yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian 

Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian di antaranya 

pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat 
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penyidikan dan penuntutan. Pada tahap persidangan, majelis hakim 

berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku 

dan korban. Pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan 

restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat 

mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana 

yang dilakukan pelaku.   

 

3.1.8 Hak Uji Materiil 

Ruang lingkup pengujian permohonan hak uji materiil 

meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materiil 

dilakukan dikarenakan: 

a. Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan 

dengan peraturan  yang lebih tinggi; 

b. Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan 

dengan asas-asas  peraturan perundang-undangan : 

• Lex spesialis derogat lex generalis, yaitu Undang-Undang 

yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang 

yang bersifat umum; 

• Lex posteriori derogat lex priori, yaitu Undang-Undang 

yang lama dinyatakan  tidak berlaku apabila ada Undang-

Undang yang baru yang mengatur hal yang sama;  

• Lex superior derogat lex inferiori, yaitu hukum yang lebih 

tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan 

yang derajatnya dibawahnya. 

Permasalahan yang dihadapi : 

a. Pihak pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, 

permohonan seadanya sehingga menyulistkan majelis hakim 

dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya 

keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan 

keterangan ahli secara tertulis;  

b. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti; 
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c. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus 

diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman 

tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah 

(tergantung jumlah kalimat/ lembar putusan), sementara 

biaya perkara HUM saat ini adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah);  

d. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan 

putusan HUM. Sehubungan dengan kendala tersebut 

Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan 

kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait 

dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.   

 

3.1.9 Penguatan Lembaga Eksekusi 

Dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam 

perkara terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan 

uraian sebagai berikut:  

a) Faktor internal: 

1) Keberadaan Ketua Pengadilan sebagai pejabat yang 

memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara 

perdata seringkali mengalami conflict of interest karena 

Ketua Pengadilan juga merupakan hakim. Artinya, bukan 

tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah 

putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan 

persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. 

Selain itu, keberadaan Ketua Pengadilan sebagai pejabat 

yang memimpin pelaksanaan eksekusi sangat berisiko jika 

perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak 

pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak. 

2) Seringkali Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan 

yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk 

mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi 
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dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada 

penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. 

3) Jabatan Panitera dan Juru Sita pada pengadilan termasuk 

kategori kelompok jabatan fungsional, namun kondisi yang 

ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka 

kredit. 

 

b) Faktor Eksternal 

Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu 

membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan 

TNI, namun dalam beberapa kasus justru lembaga tersebut 

menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, 

sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan 

tersebut. 

 

3.1.10 Keberlanjutan e-Court 

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan 

aplikasi e-Court dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses 

penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa 

hadirnya para pihak di pengadilan. 

Berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat 

pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, antara lain: 

a) Sistem peradilan lebih cepat dan sederhana. Para pihak 

berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu 

persidangan.  

b) Menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan 

terdiri dari bentangan ribuan pulau. 

c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan 

perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya 

perkara karena proses peradilandilaksanakan secara elektronik, 

seperti biaya pemanggilan, kehadiran dipersidangan untuk 
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jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan 

pembacaan putusan.  

d) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 

Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna 

layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan 

sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik 

maupun pelanggaran hukum. 

Ke depan, aplikasi e-litigasi akan diterapkan pada 

penyelesaian perkara pidana, sehingga harus dilakukan 

penyelesaian proses bisnis pada hukum acara pidana ke dalam 

aplikasi ini. 

 

3.1.11  SPPT TI 

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan sistem 

yang menunjukkan  proses keterkaitan antar instansi yang 

berwenang menangani perkara pidana. SPPT Mahkamah Agung 

dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang 

Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) 

SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam 

kerangka penegakan hukum pidana. Saat ini SPPT sudah 

diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran 

data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera 

Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan 

Putusan. Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang 

dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara 

tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana 

narkotika.  

Guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT, maka 

pada tahun 2022 - 2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi, dan 

pendampingan secara berkala. Pelaksanaan SPPT tidak dapat 

berjalan dengan normal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi 

secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber 
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daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi 

komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 

sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan sehingga 

diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar 

aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.  

 

3.1.12  Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga   

 teknis di lingkungan Peradilan 

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria 

objektif, berintegritas, dan profesional, maka Mahkamah Agung 

akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi 

Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat 

atau Qualified and Respectable Judical Training Center (JTC)”. Sistem 

ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai 

aspek yang meliputi:  

a) Kelembagaan (institusional); 

b) Sarana dan prasarana yang diperlukan; 

c) Sumber daya manusia; 

d) Program diklat terpadu yang berkelanjutan; 

e) Pemanfaatan hasil diklat; 

f) Anggaran diklat;  

g) Penelitian dan pengembangan. 

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana 

diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan berupa 

bimbingan teknis yang tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan 

tingkat banding. Substansi bimbingan teknis dan diklat disesuaikan 

dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di 

masyarakat dan perkembangan dunia usaha.  
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3.1.13  Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia  

Mahkamah Agung yang berkualitas  

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM, maka seluruh 

proses penilaian hakim dan aparatur peradilan/ asesmen 

kompetensi individu akan menggunakan kompetensi sebagai 

kriteria/ parameter penilaian. Proses penilaian tersebut diterapkan 

pada rekrutmen dan seleksi, penetuan rotasi-mutasi-promosi, dan 

penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang 

berujung pada pemberian kinerja. Berikut adalah dukungan yang 

diperlukan untuk berhasilnya implementasi system pengelolaan 

SDM berbasis kompetensi: 

a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kemandirian pengelolaan SDM badan peradilan; 

b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat 

struktural badan peradilan; 

c. Penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan SDM serta 

keterpaduan antara  strategi pengorganisasian dengan strategi 

manajemen SDM; 

d. Keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi 

manajemen SDM; 

e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan 

terpadu dengan visi, misi, dan sasaran organisasi; 

f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap 

perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong 

kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi. 

 

3.1.14  Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat  

 peradilan secara optimal  

Pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan 

fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh 

hakim, aparatur peradilan, dan unit organisasi yang berada di 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Hasil 
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dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka 

pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan 

kebijakan. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan 

pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online 

aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk 

menindaklanjuti semua laporan/ pengaduan yang ada dan 

pengadilan tingkat banding untuk menindaklanjuti laporan dari 

daerah. 

Dalam rangka meningkatkan integritas, Mahkamah Agung 

juga melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

Bawahnya. 

Pembangunan ZI merupakan salah satu langkah awal 

untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat 

melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. ZI 

merupakan sebutan/  predikat yang diberikan kepada K/L dan 

Pemda yang pimpinan dan jajarannya memiliki niat/ komitmen 

untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya 

pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang 

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar 

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem 

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan 

akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
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Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu 

unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, 

penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, 

penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan 

penguatan kualitas pelayanan publik. 

 

3.1.15  Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan,  

 dan Aset 

Memiliki manajemen informasi yang menjamin 

akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi 

organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang 

penting yang mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia 

yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan 

sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini: 

a) Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses 

terhadap semua  informasi yang relevan dari dalam dan luar 

pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;  

b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses 

atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya 

registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian; 

c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, 

yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya 

dengan proses berbasis komputer;  

d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan 

menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan 

pemantauan dan kontrol atas kinerja;  

e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis 

menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara 

bertahap. 

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien, 

peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung 

dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu penataan pola rekrutmen 
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dan penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan. Untuk 

menata pola rekrutmen SDM peradilan menemui kendala seperti 

pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa 

tantangan, seperti: 

a) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi 

kriteria obyektif sesuai  SDM yang dibutuhkan; 

b) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan 

beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat; 

c) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan 

upaya  memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi 

formasi yang kosong; 

d) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di 

pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam 

masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi; 

e) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang 

berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang 

untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik; 

f) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas 

dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input 

aparatur peradilan yang berkualitas; 

g) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.  

Sementara potensi yang ada untuk mendukung arah 

kebijakan penataan pola  rekrutmen sumber daya peradilan, antara 

lain: 

a) Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang 

objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi 

nilai dan peringkat; 

b) Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, 

kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM 

Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan 

SDM Mahkamah Agung RI;  
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c) Diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan 

persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan 

karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral 

dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki 

nalar yang baik, dan lain-lain);  

d) Keterlibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen 

aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial 

maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan 

Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah 

kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi. 

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian 

visi dan misi Mahkamah Agung mendukung program dan kebijakan 

pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan 

pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 

tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan 

Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan 

Nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang 

Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ 

Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu 

menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akiba dari wabah Covid 

19, sebagai berikut: 

a) Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara 

perdata dilakukan  melalui peradilan elektronik 

Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang 

berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh 

pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk 

perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk 

administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan 
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menggunakan aplikasi e-Litigation. Dengan aplikasi e-Court 

pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat 

dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih 

efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan 

biaya ringan akan mudah terwujud. 

b) Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan 

melalui persidangan jarak jauh  

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengatur bahwa 

persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap 

dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan 

penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa 

pencegahan penyebaran COVID-19. Persidangan perkara pidana, 

pidana militer, dan jinayat terhadap terdakwa yang secara 

hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat 

dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai 

dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. 

Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka 

tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi 

masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang 

tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah 

sebagai berikut: 

1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang 

merupakan  kewenangan majelis hakim untuk menentukan; 

2) Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar 

pengunjung  sidang (social distancing); 

3) Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu 

badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi 
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pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di 

persidangan;  

4) Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat 

menggunakanalat pelindung berupa masker dan sarung 

tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan. 

c) Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan 

Mahkamah Agung melalui diklat online  

Dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 

(COVID-19) di Indonesia, Badan Litbang Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan orientasi 

dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi 

informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh 

Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa studio 

pembelajaran berbasis e-learning. 

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-

learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 

mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-

502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait 

biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban 

atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 

B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang 

didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, 

biaya paket komunikasi, dan biaya pembelian lisensi aplikasi 

video konferensi. 

d) Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor 

pengadilan baru dan renovasi gedung kantor  

Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan 

penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara 
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untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi 

years kontrak, dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. 

Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, 

roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana 

layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk 

gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekuranganan 

dukungan layanan minimal peradilan. 

e) Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

dibawahnya dilakukan secara online  

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk 

melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang 

menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting 

sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat 

menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan 

masalah, monitoring, dan evaluasi tanpa harus melalui tatap 

muka. Pada tahun anggaran 2021, pimpinan Mahkamah Agung 

akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran 

untuk belanja sewa Zoom Meeting berbayar. Dengan 

mengoptimalkan fungsi teknologi informasi Zoom Meeting ini, 

maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan 

pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas 

akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk 

penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan 

belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung 

operasional layanan peradilan. 

 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya 

Arah  kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya  Tahun   2020-2024  mengacu  pada  arah  kebijakan  dan 
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strategi  Mahkamah   Agung   Tahun   2020-2024   dan   pada    Cetak 

Biru   Pembaruan   Peradilan   2010-2035 yang dapat disimpulkan 

dalam beberapa arah kebijakan sebagai berikut : 

 

3.2.1  Penyelesaian Perkara  

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi untuk 

memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. 

Untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung, telah diterbitkan 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding telah diatur dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Menurut peraturan 

tersebut, pengadilan tingkat banding harus menyelesaikan perkara  

paling lama 3 bulan termasuk minutasinya, setelah perkara 

tersebut didaftar di kepaniteraan, terhadap sifat dan keadaan 

perkara tertentu yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 

3 bulan, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut 

harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding 

dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan 

untuk penyelesaian perkara tingkat pertama harus diselesaikan 

paling lama 5 bulan termasuk minutasinya. Terhadap sifat dan 

keadaan perkara tertentu yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, 

maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus 

membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 

dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding dan Ketua Mahkamah Agung.   

Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan 

penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar 

memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen 

perkara berbasis elektronik tepat waktu. Sebagaimana Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-

A/2281/HK.05/6/2020 tanggal 3 Juni 2020, maka penyelesaian 
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perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berdasarkan 

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 lama penyelesaian tingkat banding 3 

bulan ditetapkan dipercepat menjadi 2 bulan, semata mata bahwa 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ingin memberikan pelayanan 

yang cepat kepada masyarakat, dan surat keputusan nomor W13-

A/3828/HK.05/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 diubah batas 

waktu penyelesaian perkara dari 2 bulan menjadi 1 bulan, hal ini 

sebagai wujud dari peningkatan pelayanan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. 

 

3.2.2    Proses berperkara yang sederhana dan murah  

Peradilan di Indonesia menganut asas contante justitie atau 

asas peradilan  sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana 

diatur dalam Undang Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Makna dari  asas  ini  adalah  proses  

peradilan yang tidak berbelit-belit, jelas, mudah dipahami, dan  

biaya  yang  terjangkau  oleh masyarakat  tingkat  bawah  sekalipun. 

Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan 

biaya ringan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu 

mesosialisasikan kepada hakim mengenai Perma Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Gugatan Sederhana serta sebagai wujud responsive atas 

tuntutan perkembangan zaman yang  mengharuskan adanya 

pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien.  Mahkamah Agung 

melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang 

menyempurnakan Perma  Nomor  3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,  

mengeluarkan sistem e-Court, yaitu sebuah instrumen pengadilan 

sebagai bentuk pelayanan terhadap  masyarakat  dalam  hal  

pendaftaran perkara secara online (efiling), taksiran panjar biaya 

secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara 
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online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), 

dan persidangan secara online (e-litigation). Untuk mendukung 

pelaksanaan Perma tersebut, terhitung sejak bulan November 

tahun 2019 seluruh Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya telah menerapkan sistem e-Court. 

Sementara untuk e-Court tingkat banding sudah mulai melayani 

penerimaan banding secara e-Court bulan Desember 2020. 

  

3.2.3   Penguatan Akses Peradilan   

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

Pasal 68 B dan 68 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 

60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C 

dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut 

perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara 

menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 

mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, Mahkamah Agung 

dan badan-badan peradilan di bawahnya harus memberikan akses 

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh 

keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi 

masyarakat yang tidak mampu. Untuk memberikan akses yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya 

menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi 

masyarakat tidak mampu di pengadilan dengan tujuan, sebagai 

berikut: 

1) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh 

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan; 
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2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang 

sulit atau tidak  mampu menjangkau gedung pengadilan akibat 

keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;  

3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak 

mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh 

informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam 

menjalani proses hukum di pengadilan; 

4) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang 

hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan 

terhadap hak dan kewajibannya; dan 

5) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

Sementara itu, ruang lingkup layanan hukum bagi 

masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari: 

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara; 

2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan 

3. Penyediaan Posbakum Pengadilan. 

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu 

di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

dibebankan pada negara melalui anggaran yang tersedia dalam 

DIPA 04 Ditjen Badilag.  

Adapun pelaksanaan sidang terpadu dimana Pengadilan 

Agama bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil serta Kementerian Agama dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan perubahan status kependudukan, hal ini 

karena begitu perkara diputus dan mendapatkan penetapan 

pengesahan nikah, maka saat itu pula Buku Nikah, Kartu Keluarga, 

KTP dan Akta Kelahiran bisa diterbitkan. Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya mengawal implementasi pemberian layanan hukum 

tersebut dimulai dari saat penyusunan anggaran sampai dengan 

pelaksanaan. Pagu anggaran masing-masing satuan kerja 

ditetapkan secara selektif berdasarkan usulan dari satuan kerja dan 
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hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja di tahun 

sebelumnya.  

 

3.2.4    Penguatan lembaga eksekusi  

Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada 

kepuasan para pihak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap 

pengadilan. Meski tanggung jawab pelaksanaan eksekusi berada 

pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding 

berkewajiban merumuskan solusi untuk penguatan sistem 

eksekusi yang efisien demi kepastian hukum. Langkah-langkah 

yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kompetensi Juru Sita dalam melaksanakan 

tugas dan  wewenangnya sebagai pelaksana eksekusi di 

lapangan dengan mengadakan bimbingan teknis ataupun 

DDTK. Seorang Juru Sita tidak hanya menguasai pengetahuan 

mengenai ilmu keperdataan saja, namun juga hukum-hukum 

lain yang berkaitan yang dapat membantu pelaksanaan tugas 

Juru Sita. 

2. Memasukkan materi kemampuan negosiasi ke dalam bimtek 

dan diklat. Mengingat pelaksanaan eksekusi harus 

memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, maka Juru 

Sita seharusnya juga memiliki kompetensi tertentu 

yangdibutuhkan untuk merespon kondisi khusus di lapangan 

dengan tindakan yang tepat. Dengan kompetensi ini, Juru Sita 

diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pendekatan 

terlebih dahulu kepada termohon agar bersedia 

melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela sehingga 

tidak perlu diadakan eksekusi paksa. Dengan demikian,  

diharapkan  potensi-potensi  perlawanan  dapat  diredam 

bahkan  dihindari, sehingga eksekusi  dapat  dilaksanakan  

dengan  lancar, tertib, dan aman; 
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3. Menjaga hubungan baik dengan instansi lain untuk membantu 

kelancaran jalannya proses eksekusi seperti KPKNL, BPN, dan 

Kepolisian.   

4. Mengusulkan tambahan Juru Sita ke Biro Kepegawaian 

Mahkamah Agung mengingat luasnya wilayah yurisdiksi 

sedangkan jumlah Juru Sita terbatas.  

5. Melaksanakan diskusi hukum kepada seluruh hakim 

Pengadilan Agama secara berkala dengan tujuan 

meningkatkan kepastian hukum jangan sampai ada putusan 

tidak bisa dilaksanakan karena non ekskuitable. 

 

3.2.5 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga 

teknis di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, berintegrasi, dan profesional, maka Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan 

bimbingan teknis yustisial dan administrasi, orientasi-orientasi, 

dan pembinaan SDM, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti 

dan Juru sita/ Juru sita Pengganti, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat peradilan 

agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pembinaan juga dilaksanakan dalam bentuk 

penyelenggaraan diskusi-diskusi hukum atas permasalahan teknis 

tupoksi yang pelaksanaannya pada masing-masing koordinator 

wilayah dengan narasumber internal dan eksternal. Diskusi 

diadakan  secara terencana, terevaluasi, dan ditindaklanjuti untuk 

mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi.   Selain itu 

diadakan pula sosialisasi atas regulasi dan   kebijakan terbaru 

sebagai rujukan penyelenggaran tugas. Hal ini sebagai wujud 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendukung kebijakan 

Mahkamah Agung dalam mengembangkan Sistem Pendidikan dan 

Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas 
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dan Terhormat (Qualified and Respectable Judicial Training Center 

(JTC). 

 

3.2.6    Peningkatan  Sistem Pengawasan  

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok 

manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas 

yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya 

sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam 

pelaksanaan pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 

2016 dan Petunjuk Pelaksanaan Ketua Mahkamah Agung 

sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006. Merujuk 

pada peraturan tersebut, sistem pengawasan di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut : 

1. Pengawasan internal 

Pengawasan internal yaitu pengawasan dari dalam 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang 

dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara 

preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

rencana kegiatan dan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. Pengawasan ini sifatnya sebagai pengendalian yang 

terus menerus dilakukan (pengawasan melekat). Pengawasan 

internal juga dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang 

(Hawasbid) terhadap masing-masing  sub bagian setiap 

triwulan. 

 

2. Pengawasan rutin/ reguler 

 yaitu pengawasan  terhadap Pengadilan Agama se wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Hakim Pengawas 

Daerah (Hawasda) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. 

Pengawasan ini meliputi administrasi perkara, administrasi 

persidangan, administrasi umum, dan kinerja pelayanan publik. 
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Dimulai dari tahun 2020 pengawasan kinerja pelayanan publik 

dapat dilakukan secara virtual melalui aplikasi Acces CCTV Online 

(ACO). Aplikasi ACO adalah aplikasi pengawasan Ditjen Badilag 

secara virtual guna menunjang kegiatan pengawasan yang 

melekat terhadap kinerja dan pelayanan di masing-masing 

satuan kerja dengan sistem kerja melalui pengintegrasian CCTV 

satuan kerja dengan aplikasi. Pengawasan tersebut juga 

merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga 

dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan 

dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana 

dan aturan yang berlaku. Selain itu maksud pengawasan ini 

mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan 

ketidakefisian penyelenggaraan peradilan. Namun, untuk tahap 

awal ini CCTV yang diintegrasikan dengan aplikasi masih 

berfokus menghadap ke ruang PTSP dan ke halaman apel 

(upacara). Sehingga masih dimungkinkan aplikasi ini akan 

disempurnakan dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan sistem 

ini, pengawasan terhadap kinerja pelayanan public satuan kerja 

dapat secara langsung diakses oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya. 

3. Pengawasan insidentil  

  Pengawasan insidentil dilaksanakan terhadap Ketua 

Pengadilan Tingkat Pertama yang mendapatkan SK mutasi. 

Ruang lingkup pengawasan tersebut meliputi audit keuangan 

DIPA, audit keuangan perkara, dan pengawasan terhadap aset 

BMN yang selama ini digunakan. Pengawasan insidentil juga 

dilaksanakan untuk penanganan pengaduan. Pengawasan 

tersebut sebagai bentuk konfirmasi, klarifikasi atau investigasi 

untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan 

tersebut.    
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3.2.7    Pembaruan sistem keterbukaan informasi  

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan 

komitmen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam rangka 

reformasi birokrasi, sebagaimana  dituangkan dalam Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang kemudian 

diperbarui dengan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. 

Sistem informasi bertujuan membangun keterbukaan 

sistem peradilan. Keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk 

pelayanan public, tetapi juga merupakan bentuk sistem kontrol 

terhadap sistem dan proses peradilan. Salah satu wujud penting 

keterbukaan adanya akses publik terhadap setiap putusan atau 

penetapan pengadilan.  Dari sudut pengawasan, akses publik akan 

mendorong hakim agar berhati-hati, bermutu, dan tidak memihak 

mengingat setiap putusan atau ketetapan akan menjadi wacana 

atau pengamatan publik secara ilmiah maupun pendapat umum.  

 

3.2.8    Pembaruan Teknologi Informasi (TI)  

Pembaruan TI selama 5 (lima) tahun ke depan  dari tahun 

2020-2024 ditujukan untuk optimalisasi investasi TI yang sudah 

ada, antara lain website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan 

Pengadilan Agama se Jawa Timur, aplikasi SIPP, absensi online, dan 

aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data 

dan informasi. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terus berupaya 

melakukan inovasi untuk pengembangan teknologi informasi baik 

bidang teknis dan non teknis.  

 

3.2.9   Peningkatan Pengelolaan Aset  

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Kuasa 

Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Mengajukan rencana kebutuhan belanja modal berdasarkan 

skala prioritas; 

2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan 

dan penggunaan BMN; 

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN; 

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 

BMN harus dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi kantor;  

5. Melakukan penertiban dan eksekusi/ penarikan aset terhadap 

pejabat yang mutasi baik aset bergerak maupun yang tidak 

bergerak; 

6. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa 

tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;  

7. Melakukan pemeliharaan aset, baik pemeliharaan secara 

terencana dengan membuat kartu kendali pemeliharaan ataupun 

pemeliharaan tak terencana;  

8. Mengoptimalkan aplikasi persediaan, SIMAN BMN, dan SIMAK 

BMN dalam menatausahakan aset; 

 

3.2.10 Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran 

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan anggaran,  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan 

a. Penyusunan anggaran melibatkan semua unsur dari pimpinan 

sampai pelaksana;  

b. Penyusunan anggaran berdasarkan usulan dan skala 

prioritas; 

c. Penentuan target berdasar pada evaluasi capaian kinerja 

tahun sebelumnya; 

d. Penyusunan program kerja dan Rencana Penarikan Dana 

(RPD) segera setelah DIPA terbit; 
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e. Pengembangan berbagai alternatif untuk mengatasi 

hambatan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan yang 

tidak sesuai dengan perencanaan. 

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan  

a. Penyusunan dan evaluasi Sistem Operating Prosedur (SOP) 

penerimaan, belanja, dan pertanggung jawaban anggaran;  

b. Pelaksanaan anggaran mengacu pada Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Keuangan;  

c. Pelaksanaan anggaran secara tertib sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. 

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran 

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan 

Agama dilaksanakan dengan sosialisasi dan pelatihan di bidang 

pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan 

perencanaan anggaran berbasis kinerja, sosialisasi metode 

penerimaan negaa (PNBP) dan pelatihan bendahara penerimaan 

dan pengeluaran. 

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran 

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang 

sektor keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu sejauh 

mana publik dapat memperoleh informasi atas aktifitas 

keuangan suatu organisasi. Menurut Undang-Undang nomor 14 

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan 

bahwa salah satu informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala adalah informasi mengenai laporan 

keuangan. Sejurus dengan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya memberikan akses kepada publik yang ingi 

mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan 

anggaran baik informasi mengenai DIPA, revisi anggaran dan 

pelaporan keuangan melalui website Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya.   
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Disamping arah kebijakan dan strategi untuk 

pencapaian visi dan misi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN, 

RENSTRA Mahkamah Agung RI maupun kebijakan khusus 

terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional 

Covid 19 dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung no 1 

tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa 

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) 

di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu 

menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah 

Covid 19, sebagai berikut: 

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian 

perkara  melalui e-Court  pada Pengadilan Tingkat 

Pertama  

E-Court adalah sebuah inovasi di lingkungan 

Mahkamah Agung  pada bidang teknologi informasi sistem 

peradilan sekaligus solusi dalam menghadapi masa pandemi 

Covid-19 yang telah berlangsung sejak bulan Februari tahun 

2020 di Indonesia. Dengan e-Court pihak berperkara bisa 

lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan tidak takut 

terpapar virus corona, karena sistem peradilan secara 

elektronik membantu pihak berperkara secara online, artinya 

mengurangi kehadiran pihak berperkara saat sidang. Mereka 

cukup mengirim berkas secara online saja yang bisa 

memudahkan dalam proses persidangan, dimana bisa 

memangkas waktu dan biaya. Tujuannya yakni agar lebih 

sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan azas yang 

berlaku pada lembaga peradilan. Para pihak cukup datang 

saat pendaftaran perkara, lalu sidang pertama, dan saat 

pembuktian saja dalam perkara perdata. Sehingga bias 
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mengurangi lebih dari separuh kehadiran pihak saat 

berperkara. Tentunya, ini sejalan dengan program 

Pemerintah yang menggaungkan konsep “Stay at Home” yang 

tengah viral akhir-akhir ini. 
 

2. Peningkatan kemampuan SDM di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya melalui diklat online dan 

bimbingan teknis   

Dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 

(COVID-19) di Indonesia, Badan Litbang Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan orientasi 

dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis 

teknologi informas (e-learning).  Mendukung kebijakan dan 

strategi Mahkamah Agung,  Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya secara aktif mengusulkan pegawai baik di bidang 

teknis dan non teknis untuk mengikuti diklat secara online 

sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Selain itu, Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya juga akan melaksanakan bimbingan 

teknis secara tatap muka  baik untuk bagian kepaniteraan 

maupun kesekretariatan dengan tetap menjalankan SOP 

protokoler pencegahan covid 19 yang salah satunya 

mewajibkan panitia dan peserta bimtek untuk menyerahkan 

hasil rapid negative covid 19 sebelum mengikuti diklat. 
 

3. Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 

secara online 

Sejak  penyebaran covid 19 meningkat di wilayah Jawa 

Timur, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

membuat kebijakan bahwa pelaksanaan pembinaan baik oleh 

pimpinan maupun pembinaan dalam bentuk pendampingan 

Zona Integritas dan Akreditasi Penjaminan Mutu oleh tim 

assessor serta pengawasan oleh Hatibinwasda dilaksanakan 
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secara optimal melalui system online. Berkas atau eviden 

dikirim terlebih dahulu dalam bentuk soft copy, kemudian 

dilaksanakan verifikasi data melalui aplikasi zoom meeting. 

Dengan mengoptimalkan aplikasi zoom meeting ini, maka 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerapkan kebijakan 

pembatasan perjalanan dinas keluar kantor. Perjalanan dinas 

hanya akan dilakukan untuk penyelesaian masalah yang 

sifatnya urgent / mendesak dan yang penyelesaiannya tidak 

bisa dilaksanakan secara online.  

  

3.3   Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Lamongan 

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Lamongan Tahun  

2020-2024 mengacu pada arah kebijakan dan strategi Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 dan pada Cetak Biru 

Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam 

beberapa arah kebijakan sebagai berikut : 

 

3.3.1    Penyelesaian Perkara   

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi untuk 

memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan 

efektif. Untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung, telah 

diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding telah diatur dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Menurut peraturan 

tersebut, untuk penyelesaian perkara tingkat pertama harus 

diselesaikan paling lama 5 bulan termasuk minutasinya. 

Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang 

penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, maka majelis hakim yang 

menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada 

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan 
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kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah 

Agung.   

  Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan 

penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar 

memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen 

perkara berbasis elektronik secara tepat waktu. Sebagaimana 

berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 penyelesaian perkara 

tingkat pertama harus diselesaikan paling lama 5 bulan 

termasuk minutasinya.  

 
3.3.2    Proses berperkara yang sederhana dan murah  

Peradilan di Indonesia menganut asas contante justitie atau 

asas peradilan  sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana 

diatur dalam Undang Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Makna dari  asas  ini  adalah  proses  

peradilan yang tidak berbelit-belit, jelas, mudah dipahami, dan  

biaya  yang  terjangkau  oleh masyarakat  tingkat  bawah  

sekalipun. Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Lamongan  

selalu mesosialisasikan kepada hakim mengenai Perma Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Gugatan Sederhana serta sebagai wujud 

responsive atas tuntutan perkembangan zaman yang  

mengharuskan adanya pelayanan prima yang lebih efektif dan 

efisien.  Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik yang menyempurnakan Perma  Nomor  3 Tahun 

2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara 

Elektronik,  mengeluarkan sistem e-Court, yaitu sebuah instrumen 

pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap  masyarakat  

dalam  hal  pendaftaran perkara secara online (efiling), taksiran 

panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar 
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biaya secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online 

(e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation). Untuk 

mendukung pelaksanaan Perma tersebut, terhitung sejak tahun 

2019 Pengadilan Agama Lamongan telah menerapkan sistem e-

Court. 

  
3.3.3   Penguatan Akses Peradilan   

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

Pasal 68 B dan 68 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 

60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C 

dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut 

perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara 

menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 

mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, Mahkamah Agung 

dan badan-badan peradilan di bawahnya harus memberikan akses 

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh 

keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi 

masyarakat yang tidak mampu. Untuk memberikan akses yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya 

menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi 

masyarakat tidak mampu di pengadilan dengan tujuan, sebagai 

berikut: 

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh 

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan; 

2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang 

sulit atau tidak  mampu menjangkau gedung pengadilan akibat 

keterbatasan biaya, fisik, atau geografis; 
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3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak 

mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh 

informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam 

menjalani proses hukum di pengadilan; 

4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang 

hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan 

terhadap hak dan kewajibannya; dan 

5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

Sementara itu, ruang lingkup layanan hukum bagi 

masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari: 

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara; 

2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; 

3. Penyelenggaraan Sidang Terpadu; dan 

4. Penyediaan Posbakum Pengadilan. 

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu 

di Pengadilan Agama Lamongan dibebankan pada negara melalui 

anggaran yang tersedia dalam DIPA 04 Ditjen Badilag.  

Adapun pelaksanaan sidang terpadu dimana Pengadilan 

Agama bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil serta Kementerian Agama dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan perubahan status kependudukan, hal ini 

karena begitu perkara diputus dan mendapatkan penetapan 

pengesahan nikah, maka saat itu pula buku nikah, Kartu Keluarga, 

KTP dan akta kelahiran bisa diterbitkan. Pengadilan Agama 

Lamongan mengawal implementasi pemberian layanan hukum 

tersebut dimulai dari saat penyusunan anggaran sampai dengan 

pelaksanaan.  

 

3.3.4    Penguatan lembaga eksekusi  

Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada 

kepuasan para pihak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap 
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pengadilan. Tanggung jawab pelaksanaan eksekusi berada pada 

pengadilan tingkat pertama, untuk penguatan sistem eksekusi yang 

efisien demi kepastian hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh 

Pengadilan Agama Lamongan, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kompetensi Juru Sita dalam melaksanakan tugas 

dan  wewenangnya sebagai pelaksana eksekusi di lapangan 

dengan mengadakan pembinaan teknis ataupun DDTK. Seorang 

Juru Sita tidak hanya menguasai pengetahuan mengenai ilmu 

keperdataan saja, namun juga hukum-hukum lain yang berkaitan 

yang dapat membantu pelaksanaan tugas Juru Sita. 

2. Memasukkan materi kemampuan negosiasi ke dalam pembinaan 

teknis dan DDTK. Mengingat pelaksanaan eksekusi harus 

memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, maka Juru Sita 

seharusnya juga memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan 

untuk merespon kondisi khusus di lapangan dengan tindakan 

yang tepat. Dengan kompetensi ini, Juru Sita diharapkan dapat 

melakukan upaya-upaya pendekatan terlebih dahulu kepada 

termohon agar bersedia melaksanakan putusan pengadilan 

secara sukarela sehingga tidak perlu diadakan eksekusi paksa. 

Dengan demikian,  diharapkan  potensi-potensi  perlawanan  

dapat  diredam bahkan  dihindari, sehingga eksekusi  dapat  

dilaksanakan  dengan  lancar, tertib, dan aman; 

3. Menjaga hubungan baik dengan instansi lain untuk membantu 

kelancaran jalannya proses eksekusi seperti KPKNL, BPN, dan 

Kepolisian.   

4. Mengusulkan tambahan Juru Sita ke Biro Kepegawaian 

Mahkamah Agung mengingat luasnya wilayah yurisdiksi 

sedangkan jumlah Juru Sita terbatas.  

5. Melaksanakan diskusi hukum kepada seluruh hakim Pengadilan 

Agama secara berkala dengan tujuan meningkatkan kepastian 

hukum jangan sampai ada putusan tidak bisa dilaksanakan 

karena non ekskutable. 
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3.3.5 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga 

teknis di Pengadilan Agama Lamongan  

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, berintegrasi, dan profesional, maka Pengadilan Agama 

Lamongan secara berkelanjutan akan menyelenggarakan 

bimbingan teknis yustisial, DDTK dan administrasi, orientasi-

orientasi, dan pembinaan SDM, terutama bagi Hakim, Panitera 

Pengganti dan Juru sita/ Juru sita Pengganti, sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat 

Pengadilan Agama Lamongan. 

Selain hal tersebut pengadilan Agama Lamongan juga 

mengusulkan dan megirimkan pegawai maupun hakim untuk 

mengikuti diklat-diklat baik secara online (daring) maupun tatap 

muka yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama maupun 

Mahkamah Agung. 

Pembinaan juga dilaksanakan dalam bentuk 

penyelenggaraan diskusi-diskusi hukum atas permasalahan teknis 

tupoksi. Diskusi diadakan  secara terencana, terevaluasi, dan 

ditindaklanjuti untuk mencapai solusi atas permasalahan yang 

dihadapi.   Selain itu diadakan pula sosialisasi atas regulasi dan   

kebijakan terbaru sebagai rujukan penyelenggaran tugas. Hal ini 

sebagai wujud Pengadilan Agama Lamongan mendukung 

kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam 

mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim 

dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat 

(Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC). 

 

3.3.6    Peningkatan  Sistem Pengawasan  

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok 

manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas 
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yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya 

sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam 

pelaksanaan pengawasan, Pengadilan Agama Lamongan 

berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 

2016 dan Petunjuk Pelaksanaan Ketua Mahkamah Agung 

sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006. Merujuk 

pada peraturan tersebut, sistem pengawasan di lingkungan 

Pengadilan Agama Lamongan sebagai berikut: 

1. Pengawasan internal 

Pengawasan internal yaitu pengawasan pada 

Pengadilan Agama Lamongan yang dilaksanakan oleh atasan 

langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengawasan 

ini sifatnya sebagai pengendalian yang terus menerus 

dilakukan (pengawasan melekat). Pengawasan internal juga 

dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) 

terhadap masing-masing  sub bagian setiap triwulan. 

 2. Pengawasan rutin/ reguler 

Pengawasan reguler yang dimaksud merupakan 

pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pengadilan Agama 

Lamongan oleh Hakim Pengawas Daerah (Hawasda) 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  yang dilaksanakan secara 

rutin setiap tahun. Pengawasan ini meliputi administrasi 

perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan 

kinerja pelayanan publik. Dimulai dari tahun 2020 pengawasan 

kinerja pelayanan publik dapat dilakukan secara virtual melalui 

aplikasi Acces CCTV Online (ACO). Aplikasi ACO adalah aplikasi 

pengawasan Ditjen Badilag secara virtual guna menunjang 

kegiatan pengawasan yang melekat terhadap kinerja dan 

pelayanan di masing-masing satuan kerja dengan sistem kerja 

melalui pengintegrasian CCTV satuan kerja dengan aplikasi.  
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Pengawasan tersebut juga merupakan salah satu fungsi 

pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar 

tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang 

berlaku. Selain itu maksud pengawasan ini mencegah 

terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisian 

penyelenggaraan peradilan. Namun, untuk tahap awal ini CCTV 

yang diintegrasikan dengan aplikasi masih berfokus 

menghadap ke ruang PTSP, halaman apel (upacara), Ruang 

Tunggu Pelayanan, Ruang Resepsionis (Front Office) dan masih 

dimungkinkan aplikasi ini akan disempurnakan dan 

dikembangkan lebih lanjut. Sehingga dengan sistem ini, 

pengawasan terhadap kinerja pelayanan public satuan kerja 

dapat secara langsung diakses oleh Pengadilan Agama 

lamongan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,  dan Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama. 

 

3. Pengawasan insidentil  

Pengawasan insidentil dilaksanakan oleh Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya terhadap Ketua Pengadilan Agama 

Lamongan yang mendapatkan SK mutasi. Ruang lingkup 

pengawasan tersebut meliputi audit keuangan DIPA, audit 

keuangan perkara, dan pengawasan terhadap aset BMN yang 

selama ini digunakan. Pengawasan insidentil juga 

dilaksanakan untuk penanganan pengaduan. Pengawasan 

tersebut sebagai bentuk konfirmasi, klarifikasi atau 

investigasi untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang 

diadukan tersebut.     

 
3.3.7   Pembaruan sistem keterbukaan informasi  

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan 

komitmen Pengadilan Agama Lamongan dalam rangka reformasi 

birokrasi, sebagaimana  dituangkan dalam Keputusan Ketua 



 

79 

 

Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di  Pengadilan  yang kemudian diperbarui 

dengan Nomor     1-144/KMA/SK/I/2011. 

Sistem informasi bertujuan membangun keterbukaan 

sistem peradilan. Keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk 

pelayanan public, tetapi juga merupakan bentuk sistem kontrol 

terhadap sistem dan proses peradilan. Salah satu wujud penting 

keterbukaan adanya akses publik terhadap setiap putusan atau 

penetapan pengadilan.  Dari sudut pengawasan, akses publik akan 

mendorong hakim agar berhati-hati, bermutu, dan tidak memihak 

mengingat setiap putusan atau ketetapan akan menjadi wacana 

atau pengamatan publik secara ilmiah maupun pendapat umum.  

3.3.8    Pembaruan Teknologi Informasi (TI)  

Pembaruan TI selama 5 (lima) tahun ke depan  dari tahun 

2020-2024 ditujukan untuk optimalisasi investasi TI yang sudah 

ada, antara lain website Pengadilan Agama Lamongan, aplikasi SIPP, 

absensi online, dan aplikasi lainnya serta melaksanakan 

pengembangan integrasi data dan informasi. Pengadilan Agama 

Lamongan terus berupaya melakukan inovasi untuk 

pengembangan teknologi informasi baik bidang teknis dan non 

teknis.  

 
3.3.9   Peningkatan Pengelolaan Aset  

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Kuasa 

Pengguna Barang Pengadilan Agama Lamongan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengajukan rencana kebutuhan belanja modal berdasarkan 

skala prioritas; 

2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan 

dan penggunaan BMN; 

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN; 
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4. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 

BMN harus dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi kantor;  

5. Melakukan penertiban dan eksekusi/ penarikan aset terhadap 

pejabat yang mutasi baik aset bergerak maupun yang tidak 

bergerak; 

6. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa 

tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;  

7. Melakukan pemeliharaan aset, baik pemeliharaan secara 

terencana dengan membuat kartu kendali pemeliharaan 

ataupun pemeliharaan tak terencana;  

8. Mengoptimalkan aplikasi persediaan, SIMAN BMN, dan SIMAK 

BMN dalam menatausahakan aset; 

3.3.10   Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran 

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan anggaran,  Pengadilan Agama Lamongan 

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan 

a. Penyusunan anggaran melibatkan semua unsur dari pimpinan 

sampai pelaksana;  

b. Penyusunan anggaran berdasarkan usulan dan skala 

prioritas; 

c. Penentuan target berdasar pada evaluasi capaian kinerja 

tahun sebelumnya; 

d. Penyusunan program kerja dan Rencana Penarikan Dana 

(RPD) segera setelah DIPA terbit; 

e. Pengembangan berbagai alternatif untuk mengatasi 

hambatan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan yang 

tidak sesuai dengan perencanaan. 

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan  

a. Penyusunan dan evaluasi Sistem Operating Prosedur (SOP) 

penerimaan, belanja, dan pertanggung jawaban anggaran;  
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b. Pelaksanaan anggaran mengacu pada Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Keuangan;  

c. Pelaksanaan anggaran secara tertib sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. 

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran 

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran 

Pengadilan Agama  Lamongan dilaksanakan dengan sosialisasi 

dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya 

adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, 

sosialisasi metode penerimaan negara (PNBP) dan pelatihan 

bendahara penerimaan dan pengeluaran. 

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran 

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi 

tentang sektor keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu 

sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktifitas 

keuangan suatu organisasi. Menurut Undang-Undang nomor 14 

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan 

bahwa salah satu informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala adalah informasi mengenai laporan 

keuangan. Sejurus dengan hal tersebut, Pengadilan Agama 

Lamongan memberikan akses kepada publik yang ingin 

mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan 

anggaran baik informasi mengenai DIPA, revisi anggaran dan 

pelaporan keuangan melalui website Pengadilan Agama 

Lamongan.   

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian 

visi dan misi, Pengadilan Agama Lamongan mendukung program 

dan kebijakan pemerintah baik RPJMN, RENSTRA Mahkamah 

Agung RI maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan 

dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 dan melaksanakan 

Surat Edarah Mahkamah Agung no 1 tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan 
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Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka 

Pengadilan Agama Lamongan perlu menetapkan arah kebijakan 

dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian 

kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19, sebagai berikut: 

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian 

perkara  melalui e-Court  pada Pengadilan Agama 

Lamongan  

E-Court adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah 

Agung  pada bidang teknologi informasi sistem peradilan 

sekaligus solusi dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 

yang telah berlangsung sejak tahun 2019 di Indonesia. Dengan 

e-Court pihak berperkara bisa lebih nyaman dalam 

mendapatkan pelayanan tidak takut terpapar virus corona, 

karena system peradilan secara elektronik membantu pihak 

berperkara secara online, artinya mengurangi kehadiran pihak 

berperkara saat sidang. Mereka cukup mengirim berkas secara 

online saja yang bisa memudahkan dalam proses persidangan, 

dimana bisa memangkas waktu dan biaya. Tujuannya yakni 

agar lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan 

azas yang berlaku pada lembaga peradilan. Para pihak cukup 

datang saat pendaftaran perkara, lalu sidang pertama, dan saat 

pembuktian saja dalam perkara perdata. Sehingga bias 

mengurangi lebih dari separuh kehadiran pihak saat 

berperkara. Tentunya, ini sejalan dengan program Pemerintah 

yang menggaungkan konsep “Stay at Home” yang tengah viral 

akhir-akhir ini. 

 

2. Peningkatan kemampuan SDM di lingkungan Pengadilan 

Agama Lamongan melalui diklat online dan bimbingan 

teknis   
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Dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 

(COVID-19) di Indonesia, Badan Litbang Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan orientasi 

dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis 

teknologi informasi (e-learning). Mendukung kebijakan dan 

strategi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Lamongan 

secara aktif mengusulkan pegawai baik di bidang teknis dan 

non teknis untuk mengikuti diklat secara online sesuai dengan 

Tupoksi masing-masing. Selain itu, Pengadilan Agama 

Lamongan juga akan melaksanakan pelatihan dan DDTK secara 

tatap muka  baik untuk bagian kepaniteraan maupun 

kesekretariatan dengan tetap menjalankan SOP protokoler 

pencegahan covid 19. 

 

3. Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan secara online 

Sejak  penyebaran covid 19 meningkat di wilayah Jawa 

Timur, pimpinan Pengadilan Agama Lamongan mendukung 

kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, yaitu secara terus-

menerus menginstruksikan kepada seluruh para pegawai  dan 

hakim untuk selalu melakukan absensi online secara tepat 

waktu baik bagi yang Work From Office (WFO) maupun  Work 

From Home (WFH). 

Selain hal tersebut Pengadilan Agama Lamongan juga 

turut mendukung kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

terkait   pelaksanaan pembinaan baik oleh pimpinan maupun 

pembinaan dalam bentuk pendampingan Zona Integritas dan 

Akreditasi Penjaminan Mutu oleh tim assessor serta 

pengawasan oleh Hatibinwasda dilaksanakan secara optimal 

melalui system online  melalui aplikasi zoom meeting. Dengan 

mengoptimalkan aplikasi zoom meeting ini, maka Pengadilan 

Agama Lamongan menerapkan kebijakan pembatasan 
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perjalanan dinas keluar kantor. Perjalanan dinas hanya akan 

dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya urgent / 

mendesak dan yang penyelesaiannya tidak bisa dilaksanakan 

secara online.   

 

3.4   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 bahwa“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, 

misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada 

RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, 

kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas 

Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta 

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian 

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencanakerja 

yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan“ 

Seiring dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tersebut diatas dan Undang Undang 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. Mahkamah Agung 

sebagai salah satu lembaga tinggi negara pada RPJM periode ke V 

tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan 

program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum 

nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan 

penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran 

Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-

2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek 

kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur 
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negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan 

nasional. 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang 

tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada 

setiap kementerian/ lembaga, maka kementerian/ lembaga dimaksud 

harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai 

instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi 

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan 

penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c  Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.   

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 

dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan 

Tujuan Kementerian Lembaga untuk melaksanakan program 

pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN. Perlunya 

dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun  2020-

2024, antara lain: 

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. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara 

dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam 

RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, 

penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah 

barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang 

dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. 
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KERANGKA REGULASI  

      

     

Isu Strategis 
Arah kebijakan  

2020 - 2024 
Arah Kerangka Regulasi Kebutuhan Regulasi 

Penanggung 
Jawab 

Bagian Terkait 

1. Peningkaan kepastian 
hukum  dalam 
penyelesaian perkara 

a. Penyelesaian 
perkara               

b. Proses berperkara 
yang sederhana 
dan murah                                                      

c. Penguatan akses 
peradilan 

d. Penguatan lembaga 
eksekusi 

e. Peningkatan 
pelaksanaan 
pembinaan bagi  
aparat tenaga 
teknis di 
lingkungan 
Pengadilan Agama 
Lamongan 

f. Peningkatan Sistem 
Pengawasan 

g. Pembaruan sistem 
keterbukaan 
informasi 

h. Pembaruan 
teknologi informasi 

a. Penguatan penerapan  
Standar Operasional  
Prosedur penyelesaian  
perkara 

b. Peningkatan Mutu 
pelayanan pada 
masyarakat 

c. Penguatan dan 
peningkatan inovasi 
dalam administrasi 
Perkara 

d. Penyelenggaran 
sosialisasi, rapat 
koordinasi dan diskusi 
hukum secara 
berkesinama 

e. Pengusulan 
penambahan jumlah 
tenaga teknis peradilan 

Pembuatan SK 
Ketua Pengadilan  
Agama : 
 

- Tentang SOP penyelesaian 
perkara 

- Penerapan Sertifikasi 
akreditasi penjaminan 
mutu Peradilan Agama 

- Penerapan pelaksanaan 
Reformasi birokrasi 

- Tentang pembentukan tim 
pengembangan teknologi 
informasi 

- Tentang implementasi 
SIPP dan 
pengembangannya  

- Tentang penyelenggaraan 
diskusi hukum 

- Tentang batas 
penyelesaian perkara  

 
Surat Edaran  
Ketua Pengadilan 
Tinggi Agama :  
- Penertiban pembayaran 

Kepaniteraan Hakim  
Kesekretariatan 
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   biaya proses 
- Petunjuk teknik 

permintaan duplikat akta 
cerai 

- Pengiriman berkas 
Banding, kasasi, PK  
disertai dokumen 
elektronik 

- Keseragaman penomoran 
register surat  kuasa 

- Penerapan pola laporan 
perkara dan keuangan 
perkara.  
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3.5   Kerangka Kelembagaan 

Pengadilan Agama Lamongan merupakan salah satu pengadilan 

tingkat pertama di wilayah Jawa Timur yang terletak di Kabupaten 

Lamongan yang terdiri dari 27 Kecamatan. Dalam melaksanan tugas 

dan fungsinya Pengadilan Agama Lamongan harus didukung dengan 

struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama 

Lamongan dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu oleh Hakim, 

Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan. 

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Pengadilan Tingkat Pertama  telah diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.  

 

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata  Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan 

Pasal 1 

1. Ketua     Pengadilan     sebagai     pimpinan     Pengadilan 

bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara 

pada Pengadilan. 

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. 
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Pasal 2  

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di abwah dan bertanggung 

jawab kepada ketua Pengadilan.  

 
Pasal 3 

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri 

atas: 

a. Kepaniteraan Peradilan Umum; 

b. Kepaniteraan Peradilan Agama; 

c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan 

d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 4 

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. 

 

Pasal 5 

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri 

atas: 

a. Kesekretariatan Peradilan Umum; 

b. Kesekretariatan Peradilan Agama; 

c. Kesekretariatan Peradilan Militer; dan 

d. Kesekretariatan PeradilanTata Usaha Negara. 

 

BAB III  

KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA 

Bagian Ketiga 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A 

Paragraf 1 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
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Pasal  94 

1) Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kelas  I  A     adalah aparatur  

tata  usaha  negara  yang  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas 

I A. 

2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A  dipimpin oleh Panitera. 

 

Pasal 95 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi 

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara. 

 

Pasal 96 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 95, 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A 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 A.  
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Paragraf 2 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 97 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas: 

 

a. Panitera Muda Permohonan;  

b. Panitera Muda Gugatan; dan  

c. Panitera Muda Hukum. 

 

Pasal  98 

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi perkara di bidang permohonan. 

 

Pasal 99 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal   98,   

Panitera  Muda   Permohonan  menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan    pemeriksaan,    penelaahan    kelengkapan berkas 

perkara permohonan; 

b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan; 

c. pelaksanaan   distribusi   perkara   yang   telah   diregister untuk 

diteruskan    kepada    Ketua    Majelis    Hakim berdasarkan 

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Kelas I A; 

d. pelaksanaan  penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah 

diputus dan diminutasi; 

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada 

para pihak yang tidak hadir; 

f. pelaksanaan    penyampaian    pemberitahuan    putusan tingkat 

banding, kasasi dan peninjauan; 

g. pelaksanaan   pelayanan   terhadap   permintaan   salinan putusan 

perkara permohonan; 

h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 
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dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; 

i. pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pemberitahuan  isi putusan 

upaya    hukum    kepada    para    pihak    dan menyampaikan  relas  

penyerahan  isi  putusan  kepada Mahkamah Agung; 

j. pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

k. pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah 

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

Pasal 100 

Panitera  Muda  Gugatan  mempunyai  tugas  melaksanakan 

administrasi perkara di bidang gugatan. 

 

Pasal 101 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 

100, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan    pemeriksaan,    penelaahan    kelengkapan berkas 

perkara gugatan; 

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan; 

c. pelaksanaan   distribusi   perkara   yang   telah   diregister untuk 

diteruskan    kepada    Ketua    Majelis    Hakim berdasarkan 

Penetapan Penunjukkan  Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Kelas I A melalui Panitera; 

d. pelaksanaan  penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah 

diputus dan diminutasi; 

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada 

para pihak yang tidak hadir; 

f. pelaksanaan   pelayanan   terhadap   permintaan   salinan putusan 

perkara gugatan; 

g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 
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dimohonkan   banding,   kasasi   dan   peninjauan kembali; 

h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon 

kasasi dan termohon peninjauan kembali; 

i. pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pemberitahuan  isi putusan 

upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas 

penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan 

Mahkamah Agung; 

j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

l. pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum 

mempunyai kekuatan hukum  tetap; 

m. pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

Pasal 102 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. 

 

Pasal 103 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 102, 

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan  pengumpulan,  pengelolaan  dan  penyajian data 

perkara; 

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor 

Wilayah Kementerian Agama; 

d. pelaksanaan   penyusunan   dan   pengiriman   pelaporan 

perkara; 

e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip 
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perkara; 

f. pelaksanaan  kerja  sama  dengan  Arsip  Daerah  untuk 

penitipan berkas perkara; 

g. pelaksanaan   penyiapan,   pengelolaan   dan   penyajian bahan-

bahan  yang  berkaitan  dengan  transparansi perkara; 

h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

BAB VIII KESEKRETARIATAN PERADILAN AGAMA 
Bagian Keempat 

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I  A 
Paragraf 1 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
 

Pasal 308 
 

1) Kesekretariatan  Pengadilan  Agama  Kelas  I  A  adalah aparatur  

tata  usaha  negara  yang  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan 

Agama Kelas I A. 

2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang 

Sekretaris. 

 
Pasal  309 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, 

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di 

lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A. 

 

Pasal  310 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan   bahan   pelaksanaan   urusan   perencanaan program 

dan anggaran; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
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c. pelaksanaan urusan keuangan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata 

laksana; 

e. pelaksanaan    pengelolaan    teknologi    informasi    dan statistik; 

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

tangga,      keamanan,      keprotokolan,      dan perpustakaan; dan 

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta      pelaporan      di      lingkungan 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A. 

 
Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 311 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas: 

a. Subbagian    Perencanaan,    Teknologi    Informasi    dan 

Pelaporan; 

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan 

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 

 

Pasal 312 

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 313 

Subbagian Kepegawaian,  Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai  

tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan pelaksanaan  urusan  

kepegawaian,  penataan  organisasi  dan tata laksana.  
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Pasal 314 

 

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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Gambar 3.1  Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan 
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Dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan 

administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan 

administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan 

sebagai kerangka kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam 

mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis 

Mahkamah Agung. Begitu juga Pengadilan Agama Lamongan merujuk 

pada kerangka kelambagaan Mahkamah Agung sebagai lembaga 

peradilan di bawahnya.  

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami 

bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis 

dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan 

administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.  

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung 

sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam 

mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan 

pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke V tahun 2020-2024 

khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang 

ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan 

hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum 

Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran 

dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang 

makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan 

daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.  

Pengadilan Agama Lamongan dalam menentukan arah sasaran 

dan tujuan strategis tahun 2020-2024 sudah barang tentu tidak akan 

terlepas dari amanat pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke V 

tahun 2020-2024 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian 

sasaran dan tujuan strategis di bidang kepaniteraan meskipun telah 

ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur 

peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai 
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elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan SDM dan sarana 

pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan 

Mahkamah Agung seiring dengan semakin kritisnya pola pikir 

masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan 

transparansi kinerja aparatur peradilan. 

Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Agama Lamongan  

telah membuat langkah-langkah berupa pembinaan, evaluasi kinerja, 

diskusi hukum, sosialisasi, dan rapat koordinasi untuk memecahkan 

serta mencari saran atas permasalahan yang sedang dihadapi. 
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 BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1   Target Kinerja 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis  

Pengadilan Agama Lamongan memiliki 3 (tiga) program yang akan 

dilaksanakan. Ketiga program tersebut yaitu: 

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum   

Program Penegakan dan pelayanan Hukum ditujukan untuk 

menjalankan pelaksanaan dan fungsi utama Pengadilan yaitu 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara 

dengan sasaran program : 

a. Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, 

transparan dan akuntabel  

Sasaran program diatas merupakan turunan dari empat 

sasaran strategis, yaitu: 

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan strategis 

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program 

ini mencakup Bagian Kepaniteraan dan dijabarkan menjadi satu  

kegiatan, yaitu : 

a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 
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2. Program Dukungan Manajemen 

Program dukungan manajemen ditujukan untuk menjalankan 

pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Agama Lamongan 

yaitu dengan sasaran program sebagai berikut : 

a. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima 

pengadilan. 

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis, yaitu :  

a. Terwujudnya pengelolaan manajemen organisasi yang 

berkualitas, transparan dan akuntabel  

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan strategis, yaitu :   

a. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama 

Lamongan 

Program ini mencakup Bagian Kesekretariatan dan dijabarkan 

menjadi dua  kegiatan, yaitu : 

a. Pembinaan Admnistrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 

urusan Administrasi 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 

Agung 

 

4.2   Kerangka Pendanaan 

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis 

Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2020-2024, dirumuskan 

perencanaan pendanaan yang merupakan detail penjabaran strategi 

pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN dalam matrik 

kinerja dan pendanaan berikut : 
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PENGADILAN AGAMA 
LAMONGAN 

            10.085.496.000 10.581.938.000  12.837.925.000 10.339.845.000 11.289.876.000 

Sasaran 
Strategis  

Terwujudnya 
Proses Peradilan 
Yang Pasti, 
Transparan Dan 
Akuntabel 

                      

Indikator 
Kinerja 

  
  
  
  

Persentase        sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

  100% 100% - - -      

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

  95% 95% 96% 97% 97%           

Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

  95% 95% 96% 97% 97% 

  

        

Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

  50% 50% 99% 99% 99%           

Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum PK 

  98% 98% - - -          
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Indikator 
Kinerja 

Index responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 
Tingkat Pertama 

  90% 90% 92% 93% 93%           

 Sasaran 
Strategia 

Peningkatan 
Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

                      

 Indikator 
Kinerja 

  

Persentase Salinan 
putusan  perkara 
perdata yang 
disampaikan ke  
para pihak tepat 
waktu 

  100% 100% 100% 100% 100%           

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

  50% 50% 11% 11% 11%           
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Indikator 
Kinerja 

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

  100% 100% - - -      

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

  100% 100% - - -      

 Sasaran 
Strategis 

Meningkatnya 
akses keadilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

                      

 Indikator 
Kinerja 

Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan  

  100% 100% 100% 100% 100%           
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
  

Indikator 
Kinerja  

Persentase perkara 
yang diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

  100% 100% 100% 100% 100%           

Persentase perkara 
permohonan 
(Voluntair) identitas 
hukum 

  100% 100% - - -           

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

  100% 100% 100% 100% 100%           

Sasaran 
Strategis  

Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

                      

Indikator 
Kinerja  

Persentase putusan 
perkara perdata 
yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

  90% 91% 92% 93% 94%           
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Sasaran 
Strategis 

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Manajemen 

Organisasi Yang 

Berkualitas, 

Transparan, 

Efisien dan 

Akuntabel  

           

Indikator 
Kinerja 

Pengelolaan 
rumusan, 
monitoring dan 
evaluasi capaian 
kinerja yang 
berkualitas 

 - - 4 Dok 4Dok 4 Dok      

Pengelolaan 
administrasi 
perencanaan 
program dan 
anggaran 

 - - 2 Dok 2 Dok 2 Dok      

Pengelolaan 
keuangan DIPA 
secara efektif, 
efisien dan 
akuntabel 

 - - 12 Keg 12 Keg 12 Keg      

Pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian secara 

 - - 12 Keg 12 Keg 12 Keg      
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

efektif, efisien dan 
akuntabel secara 
elektronik 

Indikator 
Kinerja 

Pengelolaan 
pelayanan sistem 
informasi 
terintegrasi 

 - - 12 Keg 12 Keg 12 Keg      

Pengelolaan sarana 
prasarana dan 
administrasi umum 
dalam mendukung 
pelayanan peradilan 
yang transparan dan 
akuntabel 

 - - 12 Keg 12 Keg 12 Keg      

            

PROGRAM PENINGKATAN 
MANAJEMEN PERADILAN AGAMA 

            120.400.000 197.500.000 248.040.000 172.500.000 210.140.000 

Sasaran 
program 

Terselenggaranya 
penyelesaian 
perkara secara 
sederhana, 
transparan dan 
akuntabel  

                      

Indikator 
Program 

Jumlah Perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu, transparan dan 
akuntabel yang 

 
3405 

perkara 
3485 

perkara 
3519 

perkara 
3525 

perkara 
3525 

perkara 
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

didukung Teknologi 
Informasi 

 

Jumlah masyarakat 
miskin dan terpinggirkan 
yang mendapatkan 
kemudahan akses 
berperkara 

 
864 

orang  
1370 
orang 

1370 
orang 

1370 
orang 

1370 
orang      

  

Kegiatan             120.400.000 197.500.000 248.040.000 172.500.000 210.140.000 
Peningkatan Manajemen Peradilan 

Agama 
                     

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya 
perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya 
perkara  

                      

Indikator 
Kegiatan 

Bantuan 
Pembebasan biaya 
perkara 

 
30 

perkara 
80 

perkara 
80 

perkara 
80 

perkara 
80 

perkara      

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya 
perkara yang 
diselesaikan melalui 
sidang diluar 
gedung 

           

Indikator 
Kegiatan 

Penyelesaian 
perkara diluar 
gedung pengadilan 

 
140 

perkara 
250 

perkara 
250 

perkara 
250 

perkara 
250 

perkara      



 

109 
 

PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya 
perkara yang 
diselesaikan melalui 
sidang terpadu 

           

Indikator 
Kegiatan 

Penyelesaian 
perkara melalui 
sidang terpadu 

 - 40 
perkara 

40 
perkara 

40 
perkara 

40 
perkara 

     

Sasaran 
Kegiatan 

Terselenggaranya 
layanan bantuan 
hukum 

           

Indikator 
Kegiatan 

Pelaksanaan 
layanan jasa 
konsultan bantuan 
hukum 

 
864 
org 

1000  
org 

1000  
org 750  org 1000  

org      

 

PROGRAM DUKUNGAN 
MANAJEMEN  

        

  

   9.940.096.000  10.296.938.000 10.442.385.000 10.167.345.000 10.502.852.000 

Sasaran 
Program 

Tercapainya 
dukungan 
manajemen untuk 
layanan prima 
pengadilan 
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Indikator 
Program 

  
  
  

Meningkatnya 
pengelolaan dan 
pelaporan keungan 
yang transparan dan 
akuntabel 

  

4 
Dokum

en 
laporan 
keuang

an 

4 
Dokum

en 
laporan 
keuang

an 

4 
Dokum

en 
laporan 
keuang

an 

4 
Dokume

n 
laporan 
keuanga

n 

4 
Dokum

en 
laporan 
keuang

an 

          

Meningkatnya 
kualitas manajemen 
rencana program 
dan anggaran serta 
organisasi secara 
transparan, efektif 
dan efisien 

  

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

          

Meningkatnya 
pengelolaan 
kepegawaian dan 
pengembangan SDM 
berdasarkan 
parameter obyektif 

  
35 

Pegawai 
32 

Pegawai 
32 

Pegawai 
32 

Pegawai 
32 

Pegawai           

Meningkatnya 
pengelolaan sarana 
dan prasarana 
menunjang 
pelayanan peradilan 

  
12 

bulan 
layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 
          

Terselenggaranya 
pelayanan pimpinan 

  
12 

bulan 
layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Indikator 
Program 

Meningkatnya 
pengelolaan 
keamanan, urusan 
tata usaha, rumah 
tangga dan bina 
sikap mental SDM 
Mahkamah Agung 

  
12 

bulan 
layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 
          

  

Kegiatan                  

Pembinaan Administrasi dan 
Pengelolaan Keuanga Badan 

Urusan Administrasi 
            120.400.000 197.500.000 248.040.000 172.500.000 210.140.000 

Sasaran 
Kegiatan 

Terselenggaranya 
bimbingan teknis, 
pembinaan, 
pengawasan dan 
DDTK aparatur 
pengadilan 

                      

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Jumlah aparatur 
pengadilan yang 
kompeten di bidang 
teknis dan non 
teknis 

  
35 

pegawai 
32 

pegawai 
32 

pegawai 
32 

pegawai 
32 

pegawai           

Penyusunan 
Laporan keungan 

  

4 
Dokume

n 
laporan 

4 
Dokume

n 
laporan 

4 
Dokume

n 
laporan 

4 
Dokume

n 
laporan 

4 
Dokume
n 
laporan 
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

keuanga
n 

keuanga
n 

keuanga
n 

keuanga
n 

keuanga
n 

Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 

  

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

2 
Dokume

n 
perenca

naan 

          

Sasaran 
Kegiatan 

Terselenggaranya 
layanan 
perkantoran 

                      

Indikator 
kinerja 

Kegiatan 

Penyediaan layanan 
operasional dan 
pemeliharaan 
kantor 

  
12 

bulan 
layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 

12 
bulan 

layanan 
          

  

PENINGKATAN SARANA DAN 
PRASARANAN APARATUR 

MAHKAMAH AGUNG             

25.000.000 87.500.000 2.147.500.000 - 576.884.000 

Sasaran 
Program 

Terpenuhinya 
kebutuhan sarana 
dan prasarana 
dalam mendukung 
pelayanan peradilan                       
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PROGRAM 
KEGIATAN 

Sasaran program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/ 

Indikator 

Lokasi 
TARGET ALOKASI DANA 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Indikator 
Program 

  

Jumlah pengadaan 
perangkat pengolah 
data dan 
komunikasi   

2 Unit 3 Unit 7 Unit - Unit 13 Unit 

          

Jumlah pengadaan 
fasilitas 
perkantoran   

0 Unit 2 Unit 1 Unit - Unit 9 Unit 
          

Renovasi Perluasan 
gedung kantor   

0 m2 0 m2 
340 
m2 

0 m2 0 m2 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020-

2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai 

dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Reviu renstra ini merupakan upaya untuk 

menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, 

program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun 

waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang 

diharapkan. 

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan akan terus 

disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan demikian rencana strategis ini 

bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, dengan reviu rencana 

strategis ini diharapkan dapat membantu palaksana pengelola kegiatan 

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang 

dikelola. 

Dengan Reviu Rencana Strategis ini pula diharapkan unit – unit kerja 

dilingkugan Pengadilan Agama Lamongan memiliki pedoman yang dapat 

dijadikan penuntun bagi pencapaian arah tujuan dan sasaran program 

selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan 

Agama Lamongan dapat terwujud dengan baik. 

Demikianlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 

Pengadilan Agama Lamongan kami susun untuk mendapatkan gambaran 

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam 

kurun waktu 5 tahun.  

           
 
             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 

NOMOR :W13-A7/0079/HM.02.3/SK/1/2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA SETRATEGIS  

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu 

disusun Tim Penyusun Rencana Setrategis Pada  Pengadilan Agama 

Lamongan yang selaras dengan Rencana Setrategis Mahkamah Agung Tahun 

2020-2024; 
  b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang 

cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; 

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama 

Lamongan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Setrategis Pada  

Pengadilan Agama Lamongan; 
Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agungsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 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 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024; 

   

 



 

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana teiah  

beberapa kaii diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan; 

  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama; 

  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 

2024; 

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024 

12. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 

2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Yang 

Berada Di Bawahnya; 

 

  
MEMUTUSKAN; 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN 

AGAMA LAMONGAN 

KESATU : 
Membentuk Tim Penyusun Tim Penyusun Rencana Setrategis Pada  Pengadilan 

Agama Lamongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan 

Agama Lamongan; 

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ni 

dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2023; 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  

 

 

 



 

bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 
Ditetapkan di  : Lamongan  
Pada tanggal  : 02 Januari  2023 
Ketua, 
 

 

   

Drs. Murdani, S.H. 
NIP.196712311994031052 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran I Surat Keputusan Ketua 
Pengadilan Agama Lamongan 

.....................................................................................................................  ............  .............  .......... NOMOR : W13-A7/0079/HM.02.3/SK/1/2023 

                               ...................................................................................      TANGGAL : 02 Januari 2023 

 

 
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 

PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 
 
 

No JABATAN NAMA 

1 PEMBINA Drs. Murdani, S.H. 

2 PENANGGUNG JAWAB Drs. M. Sakdulloh 

3 PENGARAH BIDANG YUDISIAL Sugeng Hariyadi, S.H. 

4 PENGARAH BIDANGNON  YUDISIAL Prasetya Puji Raharja, S.H., M.H. 

6 ANGGOTA 1. Tho’at Iman Muttaqin, S.H.I. 

2. Poni Irawan ,S.H. 

3. Zamroni Abdullah Al-Kautsar, S.E. 

4. A.Makhtum Santuso, S.H.I. 

7 SEKRETARIAT 1. Dartik, S.Pd.I., S.H. 

2. Adji Widyaputra, S.E. 

3. Indah Fajar Dinanti Dalimunthe, A.Md.Bns. 

4. Luthfi Anshori, S.H. 

5. Eliyana Mufidah, S.E. 

 

Ditetapkan di  : Lamongan  
Pada tanggal  : 02 Januari  2023 
Ketua, 
 

 

Drs. Murdani, S.H. 
NIP.196712311994031052 

5 PELAKSANA 1. Siti Sopiyah, S.Si. 

2. H. Supardi, S.H., M.H. 

3. Mazir, S.Ag., M.Si. 

4. Ahmad Sholihin, S.Ag. 

5. Irma Latifatul Laily, S.Kom. 

6. Ainur Rodiyah, S.A. 







REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 
 

Instansi  : Pengadilan Agama Lamongan  
Visi   : Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan Yang Agung  
Misi   : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan; 

  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan; 
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan. 
  4. Meningkatkan Kredibelitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lamongan.  

 
No 
 

Tujuan 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 
 

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Terwujudnya 
kepercayaan 
Publik atas 
layanan 
peradilan  

Presentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

 
100% 

Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Persentase Sisa 
Perkara Perdata 
Agama yang 
diselesaikan 

 
100% 

 
100% 

 
- 

 
- 

 
- 

Presentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

97% Persentase Perkara 
Perdata Agama yang 
diselesaikan Tepat 
Waktu 

95% 95% 96% 97% 97% 

Presentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum Banding 

97% Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

95% 95% 96% 97% 97% 

Persentase Perkara 
Yang Tidak 

99% Persentase Perkara 
Yang Tidak 

50% 50% 99% 99% 99% 
 



No 
 

Tujuan 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 
 

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan 
Kembali 

98% Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan 
Kembali 

98% 98% - - - 

Index responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

93% Index Kepuasan 
Pencari Keadilan 

90% 90% 92% 93% 93% 

  Presentarse isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

100% Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
disampaikan ke  Para 
Pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Presentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

11% Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

50% 50% 11% 11% 11% 

Presentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
Banding, kasasi dan 

100% Persentase Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan 
Banding, Kasasi, dan 

100% 100% - - - 



No 
 

Tujuan 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 
 

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

PK secara lengkap 
dan tepat waktu 

PK yang Diajukan 
Secara Lengkap dan 
Tepat Waktu 

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

100% Persentase Putusan 
Perkara yang 
Menarik Perhatian 
Masyarakat yang 
Dapat Diakses Secara 
Online dalam Waktu 
1 Hari Setelah Putus 

100% 100% - - - 

  Persentase Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

100% Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Perkara 
yang Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

100% Persentase Perkara 
yang Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Presentase perkara 
Permohonan 
(voluntair) Identitas 
Hukum 

100% Presentase perkara 
Permohonan 
(voluntair) Identitas 
Hukum 

100% 100% - - - 



No 
 

Tujuan 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 
 

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

Presentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(POSBAKUM) 

100% Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Presentase 
Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

94% Meningkatnya 
Kepatuhan 
terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

90% 91% 92% 93% 94% 

2. Terwujudnya 
dukungan 
pelaksanaan 
tugas 
Pengadilan 
Agama 
Lamongan  

Pengelolaan 
rumusan,monitoring 
dan evaluasi capaian 
kinerja yang 
berkualitas 

4 DOK Terwujudnya 
pengelolaan 
manajemen 
organisasi yang 
berkualitas, 
transparan, efisien 
dan akuntabel 

Pengelolaan 
rumusan,monitoring 
dan evaluasi capaian 
kinerja yang 
berkualitas 

 

- - 4 DOK 4 DOK 4 DOK 

Pengelolaan 
administrasi 
perencanaan program 
dan anggaran 

2 DOK Pengelolaan 
administrasi 
perencanaan program 
dan anggaran 

 

- - 2 DOK 2 DOK 2 DOK 

Pengelolaan keuangan 
DIPA secara efektif, 

12 KEG Pengelolaan keuangan 
DIPA secara efektif, 

- - 12 KEG 12 KEG 12 KEG 



No 
 

Tujuan 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 
 

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

efisien dan akuntabel efisien dan akuntabel 
Pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian secara 
efektif, efisien dan 
akuntabel secara 
elektronik 

12 KEG Pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian secara 
efektif, efisien dan 
akuntabel secara 
elektronik 

- - 12 KEG 12 KEG 12 KEG 

Pengelolaan pelayanan 
sistem informasi 
terintegrasi 

12 KEG Pengelolaan pelayanan 
sistem informasi 
terintegrasi 

- - 12 KEG 12 KEG 12 KEG 

Pengelolaan sarana 
prasarana dan 
administrasi umum 
dalam mendukung 
pelayanan peradilan 
yang transparan dan 
akuntabel 

 
 

12 KEG 

Pengelolaan sarana 
prasarana dan 
administrasi umum 
dalam mendukung 
pelayanan peradilan 
yang transparan dan 
akuntabel 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12 KEG 

 
 

12 KEG 

 
 

12 KEG 
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