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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun

2015-2019 yang menguraikan tetang tujuan yang disingkronisasikan dengan

indikator, sasaran dan strategis, dengan target yang dilaksanakan  dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2015 s/d 2019.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan

transparansi dan akuntabilitas  kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Ambon dalam menjalankan tugas pokok  dan fungsinya, serta tersedianya

dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun

2015-2019 yang lebih akuntabel.

Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal,

namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup

kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan

kebutuhan mendesak/proritas dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi

Agama Ambon. Semoga Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat dalam

mendukung visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon yaitu “Mewujudkan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang Agung“ dan dapat menjadi acuan

untuk Pengadilan Agama di bawahnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Drs. H. SUKIMAN BP, S.H.,M.H.
NIP. 19541231 198203 1 028
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1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang merupakan kawal depan Mahkamah

Agung RI pada Peradilan Agama di wilayah Propinsi Maluku mempunyai

tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari

keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap

Pengadilan Agama yang berada diwilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49,

51dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor

3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi

Agama Ambon adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

tingkat banding.

2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan

mengadili antar Pengadilan Agama diwilayah hukumnya.

3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka

Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal

49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa

Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara termasuk ekonomi syari’ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi

Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Lahirnya

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya

BAB I
PENDAHULUAN
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akan makin memperkuat eksintensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai

salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pada tahun 2018, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di

Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 38 ( tiga puluh delapan ) orang

dengan rincian sebagi berikut :

Ketua/WakilKetua : 2 orang

Hakim Tinggi : 2 orang

Panitera :  1 orang

Sekretaris : 1 orang

Kabag :  2 orang

Panmud :  2 orang

Panitera Pengganti : 5 orang

Kasub bag : 4 orang

Pranata Komputer : 2 orang

Staf : 17 orang

Pengadilan Tinggi Agama Ambon di bentuk berdasarkan Keputusan Menteri

Agama Nomor 95 Tahun 1982 wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah

propinsi Maluku yang terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten/kota yaitu :

1. Kota Ambon;

2. Kabupaten Maluku Tengah Ibukotanya Masohi;

3. Kabupaten Maluku Tenggara ibukotanya Tual;

4. Kabupaten Maluku Utara ibukotanya Ternate

Dan setelah pemekaran Propinsi Maluku Utara (Ternate) maka Pengadilan

Tinggi Agama Ambon hanya membawahi 3 (tiga) Pengadilan Agama

1. Pengadilan Agama Ambon Klas I A;

2. Pengadilan Agama Masohi Klas II

3. Pengadilan Agama Tual Klas II;

Bahwa di Propinsi Maluku telah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten/Kota

dari 4 (empat) kabupaten/Kota menjadi 11 (sebelas) kabupaten /Kota yaitu :

1. Kota Ambon;

2. Kota Tual;

3. Kabupaten Maluku Tenggara ibukota Langgur;
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4. Kabupaten Maluku Tengah ibu Kota  Masohi;

5. Kabupaten Seram Bagian Barat Ibu Kota Piru;

6. Kabupaten Seram Bagian Timur ibu Kota Bula;

7. Kabupaten Buru  ibu Kota Namlea;

8. Kabupaten Buru Selatan ibu Kota Namrole;

9. Kabupaten Maluku Tenggara barat  ibu Kota saumlaki;

10. Kabupaten Maluku Barat Daya ibu Kota Wonreli;

11. Kabupaten Kepulauan Aru ibi Kota Dobo;

Berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 terbentuk lagi

3 (tiga) Pengadilan Agama di Provinsi Maluku yaitu :

1. Pengadilan Agama Namlea Kelas II

2. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II

3. Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kelas II

Dengan penambahan 3 (tiga) Peradilan Agama maka Pengadilan Tinggi

Agama Ambon telah membawahi 6 (enam) Pengadilan Agama di Provinsi

Maluku, dengan wilayah Hukum masing-masing Peradilan Agama

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

200/KMA/SK/10/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan

Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan

Peradilan. Adapun pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Agama Ambon meliputi :

1. Pengadilan Agama Ambon Kelas I A yang wilayah hukumnya

meliputi :

a. Kota Ambon,

b. Sebagian wilayah hukum Kabupaten Maluku Tengah.

2. Pengadilan Agama Tual Kelas II yang wilayah hukumnya meliputi :

a. Kota Tual,

b. Kabupaten Maluku Tenggara,

c. Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

d. Kabupaten Maluku Barat Daya, dan

e. Kabupaten Kepulauan Aru.



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON 2015-2019

4

3. Pengadilan Agama Masohi Kelas II yang wilayah hukumnya

meliputi Kabupaten Maluku Tengah.

4. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II yang wilayah

hukumnya meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat.

5. Pengadilan Agama Namlea Kelas II yang wilayah hukumnya

meliputi :

a. Kabupaten Buru;

b. Kabupaten Buru Selatan.

6. Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kelas II yang wilayah

hukumnya meliputi Kabupaten Seram Bagian Timur.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi
PotensiPengadilan Tinggi Agama Ambon mencakup hal-hal yang

memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan provost (kawal depan) Mahkamah Agung di wilayah

hukum Provinsi Maluku.

2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi

dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Ambon.

3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan

Tinggi Agama Ambon selaku Pengadilan Tingkat Banding.

4. Dukungan masyarakat masih kuat, hal ini ditandai dengan adanya

dukungan masyarakat untuk mengusul pembentukan Kantor

Pengadilan Agama di daerah pemekaran di Propinsi Maluku.

5. Dukungan sumber daya manusia (SDM)  yang cukup.

6. Dukungan positif dari Pemerintah Daerah baik Provinsi  maupun

Kabupaten/Kota.
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B. Permasalahan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon senantiasa memantau dan meninjau

informasi tentang isu internal dan eksternal agar relevan dengan tujuan

dan arahan stratejik organisasi. Konteks internal dapat difasilitasi dengan

mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan

budaya dan kinerja organisasi. Sedangkan Konteks eksternal dapat

difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum,

teknologi, persaingan, budaya, masyarakat, dan lingkungan ekonomi,

baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan

Tinggi Agama Ambon antara lain :

1. Kekuatan

a. SDM 86% berpendidikan sarjana yang memiliki kekuatan dan

semangat kerja yang handal dalam bidangnya

b. Memiliki tenaga IT dengan kemampuan yang baik

c. Sarana dan Prasarana yang memadai (gedung kantor sudah

prototype, jaringan internet yang lancar, memiliki kendaraan roda

4, memiliki perumahan dinas yang representatif dan dekat dengan

gedung kantor)

d. Adanya pengawasan reguler secara rutin oleh Hatiwasbid dan

kontroling pelayanan publik secara terpadu

e. Adanya SOP pada setiap sub bagian kerja, sehingga kinerja lebih

terarah

f. Tersedianya berbagai aplikasi penunjang seperti SIPP, Website,

SIPASTI, aplikasi kontroling kendaraan  roda 2 (dua) dan roda 4

(empat), aplikasi cuti, aplikasi perpustakaan online, arsip digital,

dan aplikasi penunjang lainnya

g. Kepercayaan masyarakat pada PTA Ambon cukup tinggi dan

memiliki reputasi yang baik (termasuk salah satu Satker terbaik

dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAPPA wilayah)

h. Memiliki Tenaga Kontrak yang mampu berkinerja dengan baik

(tenaga keamanan yang besertifikat dan sudah dilengkapi dengan
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peralatan keamanan)

i. Kepedulian yang tinggi dari pegawai dalam mengimplementasikan

pelayanan yang prima kepada masyarakat dan satuan kerja di

bawahnya

j. Telah menerapkan sistem Baperjakat dalam pengambilan

keputusan dan pertimbangan karir (promosi) pegawai

k. Terselenggaranya APM dan pencanangan Zona Integritas

l. PTA Ambon berwenang memberikan keterangan, pertimbangan,

nasehat hukum kepada pemerintah daerah dan masyarakat

apabila diminta.

m. Memiliki hubungan yang baik dengan empat peradilan yang ada di

Maluku

n. Terletak ditempat yang strategis, sehingga memudahkan akses

bagi pihak yang berkepentingan.

o. Memiliki sistem anggaran yang jelas penggunaanya untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam program

kerja

p. 85% Pegawai PTA Ambon sudah mengikuti pendidikan atau

pelatihan di bidang teknis dan non teknis

q. Adanya koordiansi yang baik antara pimpinan dan pejabat antara

pejabat dan staf

r. Formasi jabatan baik hakim tinggi, kepaniteraan dan

kesekretariatan sudah terpenuhi.

s. Memilik Renstra, PKT, RKT, IKU dan LKJIP sebagai implementasi

kinerja dan akuntabilitas sesuai blue print (cetak biru) MA RI untuk

mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

t. Sebagian besar pegawai PTA Ambon adalah putra daerah,

sehingga lebih betah ditempat tugas.

u. Tingkat kedisiplinan pegawai PTA Ambon yang tinggi dalam

penyelesaian tugas sesuai tupoksi

2. Kelemahan

a. ASN PTA Ambon kurang memanfaatkan waktu luang dengan baik
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b. Masih ada ASN yang kurang menguasai teknologi informasi

c. Alat pengelola data (komputer/laptop) banyak yang rusak

sehingga menghambat kinerja

d. Kurangnya penerapan manajemen yang baik (evaluasi kinerja

yang tidak transparan, terukur dan berkelanjutan), dapat

berpengaruh terhadap kinerja

e. Tidak ada sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja

pegawai

f. Terhentinya Bimbingan Teknis (Bimtek) selama beberapa tahun

terakhir

g. Kurangnya kendaraan dinas roda 2 (dua)

h. Kurangnya pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan SDM

yang ada

i. Kurang efektifnya pengaturan tata ruang

j. Terbatasnya anggaran pada DIPA PTA Ambon

k. Tidak seimbangnya jumlah SDM yang terbatas dengan beban

kerja dan kegiatan bidang kesekretariatan

l. Belum tertatanya sistem pemeliharaan sarana dan prasarana

yang sudah ada

m. Kurangnya kesejahteraan bagi pegawai kontrak

n. Adanya ASN yang kurang menguasai peraturan perundang-

undangan dan SOP sesuai tupoksinya

o. Belum adanya tenaga fungsional keahlian yaitu: arsiparis,

pustakawan dan analisis kepegawaian

p. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi (8

area yang dicetuskan MA RI)

q. Kurangnya transformasi keahlian tertentu (regenereasi) kepada

pegawai penggantinya dalam satu tugas.

r. Belum adanya Pengadian Agama kelas I B di wilayah hukum PTA.

Ambon.

s. Belum sepenuhnya informasi dan pengetahuan yang diperoleh

dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan MA atau Badilag
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disosialisasikan kepada pegawai PTA Ambon.

t. Kurangnya mengikuti perubahan perundang-undangan/regulasi

yang berkaitan dengan Tupoksi dan pelayanan instansi peradilan.

Isu eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan
Tinggi Agama Ambon antara lain :

1. Peluang

a. Adanya pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Maluku membuka

peluang, terbentuknya Pengadilan Agama baru (Namrole, Dobo,

Saumlaki), guna memenuhi akses pelayanan hukum kepada

masyarakat

b. Penerimaan pegawai yang selektif dari pemerintah pusat,

membuka peluang mendapatkan pegawai yang profesional,

sehingga dapat meningkatkan kualitas peradilan agama di

Provinsi Maluku dimasa yang akan datang

c. Meningkatnya kerjasama PTA Ambon dengan instansi daerah,

memungkinkan kedepannya adanya kerjasama, guna menunjang

tugas dan fungsi peradilan agama di Provinsi Maluku

d. Dengan dibentuknya 3 (tiga) Pengadilan Agama baru di Provinsi

Maluku, akan meningkatkan pelayanan penerimaan perkara

peradilan agama sewilayah PTA Ambon serta membuka peluang

karir bagi pegawai PTA Ambon dan dibawahnya

e. Adanya penerapan bisnis syariah dan lembaga perbankan syariah

di Provinsi Maluku membuka peluang perkara Ekonomi Syariah

f. Dengan adanya pemekaran daerah, mendorong pimpinan PTA

Ambon untuk mempercepat terbentuknya Pengadilan Agama baru

dan peningkatan kelas Pengadilan.

g. Pegawai PTA Ambon yang sudah mengikuti pendidikan Panitera

Pengganti bisa diangkat jadi Penitera Pengganti pada Pengadilan

agama yang baru.

h. Adanya TUSI yang telah terintegritas dengan sistem aplikasi yang

memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan
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informasi

i. Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja.

j. Adanya role model di PTA Ambon dapat memotivasi pegawai

untuk meningkatkan kinerjanya.

k. Adanya anggaran pemerintah untuk pengadaan sarana dan

prasarana PA Namlea, PA Dataran Hunipopu, dan PA Dataran

Hunimoa.

l. Adanya penambahan hakim dan pegawai untuk PA Namlea, PA

Dataran Hunipopu, dan PA Dataran Hunimoa.

m. Memiiki MoU/kerja sama dengan instansi/BUMN/Kemeterian

lainnya.

n. Perkembangan dan penerapan IT mempermudah dan

mempercepat akses pelayanan dan Tupoksi

o. Bantuan dan kerja sama pemerintah daerah terkait pinjam pakai

gedung dan hibah tanah untuk pembangunan gedung PA Namlea,

PA Dataran Hunipopu, dan PA Dataran Hunimoa

p. Keterlibatan dan peran serta dari PTA Ambon yang diadakan

pemerintah Provinsi dalam setiap agenda daerah dan nasional

2. Ancaman

a. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau, menyebabkan

masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan hukum

b. Dengan keadaan geografis yang terdiri dari pulau-pulau,

menghambat PTA Ambon dan PA dibawahnya untuk melakukan

koordinasi dan komunikasi, karena membutuhkan biaya yang

besar (kurangnya anggaran)

c. Masih didapati masyarakat di wilayah Provinsi Maluku, yang

belum mengerti tugas dan fungsi peradilan agama

d. Kurangnya ketersediaan air bersih dilingkungan PTA Ambon,

karena hanya mengandalkan perusahaan air daerah yang tidak

bisa mengalir setiap hari

e. Dengan adanya reformasi birokrasi disemua
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Kementrian/Lembaga, kompetisi dalam berkinerja semakin

meningkat dalam rangka pencapaian akreditasi pada setiap

instansi

f. Pasca konflik kemanusiaan di wilayah Maluku, masih

menimbulkan trauma pada masyarakat.

g. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk

pengadaan sarana dan prasarana belum mencukupi kebutuhan.

h. Terbatasnya jumlah CPNS dan Cakim yang lulus seleksi

pembinaan untuk wilayah propinsi Maluku.

i. Minimnya tenaga teknis yustisial dan tenaga administrasi di

Pengadilan Agama Namlea, Pengadilan Agama Dataran

Hunipopu dan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa.

j. Tidak adanya Pengadilan Agama Kelas I B di wilayah PTA Ambon

menyebabkan beberapa pejabat fungsional terhambat kenaikan

pangkatnya yang sudah maksimal sementara masa kerjanya

masih lama.

k. Terbatasnya kegiatan bimtek yustisial oleh Ditjen Badilag MA RI

berakibat kurangnya kemampuan teknis yustisial bagi SDM dalam

menangani perkara dan menurunnya kwalitas profesionalitas

tenaga teknis yustisial di wilayah PTA Ambon.

l. Kurangnya kepedulian terhadap kebijakan pimpinan daerah,

menjadikan terputusnya komunikasi dengan instansi terkait

m. Bertambahnya advokat/pengacara dan lembaga bantuan hukum

yang masuk ke Pengadilan Agama kurang diimbangi dengan

wawasan pengetahuan pejabat peradilan.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2015 – 2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan

dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan

efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional  yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019,

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung

RI  adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON YANG
AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik.
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Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan

dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tercapainya tugas

pokok Pengadilan.

6. Meningkatkan pembinaan SDM guna terwujudnya penyelenggaraan

peradilan yang professional

7. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan yang ditunjang dengan

tersediannya sarana dan prasarana yang standar.

8. Meningkatkan pelayanan peradilan yang bersih, transparan, yang

berkualitas dan berkeadilan.

9. Meningkatkan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

10.Meningkatkan pengawasan terhadap terselenggarannya Justice for Poor

pada Pengadilan Agama di Provinsi Maluku.

2.3.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Adapun

tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel.
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2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan

akuntabel.

3. Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.

4. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan

transparansi informasi pengadilan.

5. Meningkatnya effektifitas pembinaan dan pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama  dengan digambarkan sebagai berikut :

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan

1. Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang

diselesaikan x 100%

Jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan

Catatan :
Sisa perkara:sisa perkara tahun
sebelumnya

Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan

tahun berjalan x 100%

Jumlah perkara yang ada

Catatan :
Perbandinganjumlah perkara yang
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diselesaikan dengan perkara yang
harus diselesaikan (sisa awal tahun
dan perkara yang masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah
perkara yang diterima tahun berjalan
ditambah sisa perkara tahun
sebelumnya
Penyelesaian perkara tepat waktu =
perkara yang diselesaikan

tahun berjalan

Persentase
penurunan sisa
perkara

Tn.1 – Tn
x 100%

Tn. 1

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun
sebelumnya
Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang
belum diputus pada tahun berjalan

Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :
 Kasasi
 PK

Jumlah perkara yg tidak
mengajukan upaya hukum

x100%
Jumlah putusan perkara

Catatan :
 Upaya hukum = Banding, kasasi,

PK

 Secara hukum semakin sedikit
yang mengajukan upaya hukum,
maka semakin puas atas putusan
pengadilan

Index responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang
puasterhadap
layanan Pengadilan
Tinggi Agama

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :
PERMENPAN Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24
Februari 2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Index Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi

x 100%
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Pemerintah
sesuaiPeraturan Menteri PAN dan
RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan
Putusan Yang Dikirim
ke Pengadilan
Pengaju Tepat Waktu

Jumlah salinan putusan yang dikirim
ke Pengadilan pengaju

x 100%
Jumlah putusan

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

Jumlah amar putusan perkara
ekonomi syariah
yang di upload dalam website

x 100%
Jumlah putusan perkara

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Terdapat dua Sasaran Strategis yaitu terwujudnya proses peradilan yang

pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan effektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara. Strategi tersebut untuk mewujudkan visi dan misi

yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok

yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan

yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program

ini adalah:

x 100%

x 100%
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 Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

 Penyempurnaan SOP.

 Sosialisasi SIPP.

 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan dan Hukum Acara

 Pembinaan dan Diskusi Hukum untuk meningkatkan kualitas

Putusan hakim

 Pembinaan dan DDTK Administrasi Umum

 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

 Pembinaan dan Pengelolaan administrasi BMN

 Pembinaan dan Pengawasan Pemgelolaan Pertanggungjawaban

Administrasi Keuangan dan BMN

b. Meningkatkan Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang
puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
 Pembinaan dan DDTK Administrasi Perkara

 Optimalisasi terhadap Pengawasan

 Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP

 Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara

 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan dan Hukum Acara

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

 Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT

 Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP

 Optimalisasi terhadap Pengawasan

 Penyempurnaan SOP Peguploudan Putusan
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon menetapkan arah kebijakan

dan strategi tahun 2015-2019, mengacu pada Cetak Biru Pembaruan

Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah

Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis
Segala upaya pembaruan Peradilan Agama yang dilakukan

harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk

mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan

adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara

2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu

3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara

4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Kasasi,

PK

5. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap

Layanan PTA.

6. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama

Pengaju Tepat Waktu.

7. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

setelah putus.

2) Arah Pembaruan Manajemen Perkara
Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan

program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen
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perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, oleh karena

itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan

kepada seluruh aparatnya terutama Hakim, Panitera Pengganti untuk

dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dan SIPP

dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi

perkara baik administrasi keuangan perkara, admnistrasi pelaporan

perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun

2018 untuk peningkatan Administrasi perkara berpedoman pada

Standar APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO

9001:2015.

3) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM)

Sejalan dengan arah reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi

Agama Ambon akan mengembangkan dan mengimplementasikan

sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.

Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi

dan promosi;

2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

3. Pola karir berbasis kompetensi.

4) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran
Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju

kemandirian pengelolaan anggaran peradilan agama meliputi:

1) Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai

syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi

kerangka pengeluaran jangka menengah;

c. Restrukturisasi program dan kegiatan;

d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;

e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2) Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
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a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;

b. Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)

Penerimaan dan Belanja;

c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

3) Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan

Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan

keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan

anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara

penerimaan dan pengeluaran.

4) Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian

anggaran Badan Peradilan;

b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-

undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan

dan belanja;

c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan

belanja.

5) Arah Pembaruan Pengelolaan Aset
Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan

Tinggi Agama Ambon akan melakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Penertiban aset;

2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa

tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas/rumah jabatan;

5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan

aset.

6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal

Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

6) Arah Pembaruan Teknologi Informasi
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Arah pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun

pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi

Informasi yang sudah ada ,antara lain website PTA Ambon dan PA

sewilayah PTA Ambon, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan Perkara

dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi

data dan informasi.

7) Arah Pembaruan Sistem Pengawasan
Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama

Ambon difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;

2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan

Pengawasan;

3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi

Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat

http://siwas.mahkamahagung.go.id.

8). Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI Nomor 144

/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor

1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses

informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;

2) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi

Agama Ambon dapat mengimplemantasikan Visi dan Misinya dalam

pelaksanaan tugas diwilayah Pengadilan Agama sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan prinsip pelayanan yang

meliputi Bersih, Sejuk, Amanah, Hangat, Andal dan Martabat
(BERSAHABAT).
a. Bersih, yang bermakna pelayanan diberikan dengan niat yang

dilandasi keikhlasan dan motivasi yang bersih dari praktek KKN
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serta dilakukan dalam suasana lingkungan yang bersih dan sehat.

b. Sejuk, yang bermakna pelayanan yang diberikan dalam zona yang

penuh kesejukan, dalam suasana lega hati yang memancarkan

keteduhan, menyenangkan serta tidak menyulitkan apalagi

menyusahkan penerima layanan sehingga terwujudnya layanan

prima.

c. Amanah, yang bermakna pelayanan dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab, jujur, transparan, memenuhi rasa keadilan serta

tidak ada muatan penyalahgunaan wewenang.

d. Hangat, yang bermakna penerima layanan disambut dengan

hangat oleh pemberi layanan dengan senyum, salam dan sapa

dalam suasana penuh kegembiraan dan dengan layanan yang

cepat dan tepat.

e. Andal, yang bermakna pelayanan diberikan secara konsisten dan

professional oleh pemberi layanan yang memiliki keunggulan

dibidang teknis dan keterampilan yang ditunjang dengan sistem

dan sarana/prasarana modern.

f. Martabat, yang bermakna memberikan layanan yang berkelas dan

bermutu dengan mengedepankan prestasi sekaligus prestise serta

menjaga martabat dan kehormatan penerima layanan.

Dengan kata lain pelayanan BERSAHABAT adalah pelayanan yang

dilaksanakan secara professional dengan mengedepankan integritas

dan kredibilitas.

3.2. KERANGKA REGULASI
Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program

dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan

regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan

Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa

kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan
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pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional

merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang

penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi

pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan

lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan“.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor

12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna

mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya

terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi

peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai

salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-

2019 oleh 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 2015-2019 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.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang

dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap

kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus

menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna

pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal

1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang

pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen

PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang
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Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka

Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun

2015-2019 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai

kebutuhan pembangunan;

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian

prioritas pembangunan;

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai lembaga di bawah Mahkamah

Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi

program pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019 yang dituangkan

dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon :

No Sasaran
Strageis

Arah Kebijakan
2015-2019

Arah Kerangka
Regulasi

Kebutuhan
Regulasi

Penanggung
Jawab

1 Terwujudnya

proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan

akuntabel

- Peningkatan

penyelesaikan

perkara tepat

waktu,

transparan,

akuntabel

berbasis pola

BINDALMIN dan

SIPP

- Peningkatan

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

- Peningkatan

kualitas SDM

- Modernisasi

manajemen

perkara

- Penerapan

pedoman

pelaksanaan

tugas untuk

penyelesaian

perkara

- Meningkatkan

kualitas

putusan

hukum

- Menjamin

ketertiban

proses

peradilan dan

administrasi

perkara

- Melaksanakan

transparansi

pelayanan

- Pembuatan SK

Ketua PTA

tentang

perbaikan SOP

- Pembuatan SK

Ketua tentang

Tim Diskusi

Hukum

- Pembuatan SK

Ketua tentang

Pengawasan

Bidang

- Pembuatan SK

Ketua tentang

Zona Integritas

- Pembuatan SK

Ketua tentang

Tim IT

Ketua
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peradilan yang

modern

2 Terwujudnya

efektivitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

- Peningkatan

salinan putusan

yang dikirim ke

Pengadilan

pengaju secara

tepat waktu

- Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

- Penerapan

pedoman

pelaksanaan

tugas untuk

pengelolaan

penyelesaian

perkara

- Meningkatkan

kualitas putusan

hukum

- Melaksanakan

transparansi

pelayanan

peradilan yang

modern

- Pembuatan SK

Ketua PTA

tentang

perbaikan SOP

- Pembuatan SK

Ketua tentang

Pengawasan

Bidang

- Pembuatan SK

Ketua tentang

Tim IT

Ketua

3 Terwujudnya

peningkatan

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

- Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

- Peningkatan

kualitas SDM

- Menjamin

ketertiban

administrasi

- Melaksanakan

transparansi

peradilan yang

modern

- Pembuatan SK

Ketua tentang

Tim IT

Ketua

4 Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Negara

- Peningkatan

sarana dan

prasarana

pendukung

kinerja aparatur

peradilan

- Melaksanakan

pengadaan alat

pengolah data

dan komunikasi

- Melaksanakan

pengadaan

teknologi

informasi

- Melaksanakan

pengadaan dan

fasilitas dan

peralatan

perkantoran

- SK Kuasa

Pengguna

Anggaran

tentang

Pengelolaan

Keuangan

- SK Kuasa

Pengguna

Anggaran

tentang Pejabat

Pengadaan

Sekretaris
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(mebeulair)

- Melaksanakan

pengadaan alat

pengolah data

dan komunikasi

pendukung

SIPP.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan (institutional frame work) merupakan perangkat

Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan

dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi,

tujuan dan strategi. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang

membawahi 4 (empat) peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), pada tahun 2005

struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah

menjadi 2 (dua) yaitu kesekretariatan sebagaimana Peraturan Presiden No

13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan

kepaniteraan diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 14 tahun 2005.

Adapun peradilan yang dibawah naungannya antara kepaniteraan dan

kesekretariatan masih menjadi satu. Khusus untuk peradilan agama

(Pengadilan Tinggi Agama) struktur organisasinya adalah Ketua Pengadilan

Tinggi Agama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Tinggi,

Panitera/Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, Wakil

Panitera dibantu oleh Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum,

Panitera Pengganti, sedangkan Wakil Sekretaris dibantu oleh Subbag.

Keuangan, Subbag. Kepegawaian, dan Subbag. Umum.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, maka kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah.
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Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
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 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.

Pasal 86
(1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha

Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 87
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 89
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas :

a. Panitera Muda Banding; dan

b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 294
(1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha

Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Sekretaris
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Pasal 295
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi, keuangan, sumber

daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama.

Pasal 297
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas :

a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan

b. Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 300
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas :

a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan

b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Pasal 305
Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan

b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang

teknis yustisial dan non teknis yustisial, telah mengacu pada kerangka

kelembagaan Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai kerangka kinerja

aparatur Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam mewujudkan visi dan misi

serta sasaran dan tujuan strategis.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yustisial

dipimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang non teknis yustisial dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan

menjadi acuan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon
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sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup efektif dan ideal dalam

mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan

pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya

yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk

semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam

berbagai aspek.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA
Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan

keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang

ditetapkan. Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana dalam

Matriks RENSTRA 2015-2019 setiap tahunnya telah ditentukan target

kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai

dalam matriks dibawah ini:

No Tujuan
Target

Sasaran Target

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator
Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara yg
sederhana,
tepat waktu,
transparan
dan
akuntabel

a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

100% Terwujudnya
proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntabel

a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

100% b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase
penurunan
sisa perkara

100% c. Persentase
penurunan
sisa perkara

100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya
akseptabilitas
terhadap
putusan
hakim

a. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum:
kasasi, PK

100% a. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya
hukum:
kasasi, PK

100% 100% 100% 100% 100%

b. Indeks
responden
Pengadilan
Tingkat
Pertama yang
puas terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi Agama

89% b. Indeks
responden
Pengadilan
Tingkat
Pertama yang
puas terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi Agama

80% 82% 83% 89% 90%

3 Meningkatnya
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase
Salinan putusan
yang dikirim ke
Pengadilan
Pengaju Tepat
Waktu

100% Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase
Salinan
putusan yang
dikirim ke
Pengadilan
Pengaju Tepat

100% 100% 100% 100% 100%
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Waktu
4 Meningkatnya

kemudahan
akses
masyarakat
pencari
keadilan &
transparansi
informasi
pengadilan

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

100% Peningkatan
kemudahan
akses
masyarakat
pencari
keadilan &
transparansi
informasi
pengadilan

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

100% 100% 100% 100% 100%

5 Tercapainya
dukungan
manajemen
untuk layanan
prima
peradilan

a. Persentase
pengelolaan
keuangan
peradilan tepat
waktu

100% Tercapainya
dukungan
manajemen
untuk
layanan
prima
peradilan

a. Persentase
pengelolaan
keuangan
peradilan
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase
pengelolaan
Barang Milik
Negara (BMN)

100% b. Persentase
pengelolaan
Barang Milik
Negara
(BMN)

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
eksternal yang
ditindaklanjuti

100% c. Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
eksternal
yang
ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

4.2. KERANGKA PENDANAAN
Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga yudikatif dibawah

naungan Mahkamah Agung RI, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara

diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai

program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh

kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analis oleh

pengelola keuangan/Subbagian Rencana Program dan Anggaran

sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan

keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan

pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun

melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan

sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja

yang ditetapkan. Analis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran
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kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya

diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-

005.01.2.402710/2018 tanggal 5 Desember 2017 dan SP DIPA-

005.04.2.402711/2018 tanggal 5 Desember 2017. Yang bersumber dari

dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.

2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi

3. Pengawasan/pembinaan

4. Evaluasi Kegiatan

Kebijakan pemerintah saat ini melakukan efisiensi pengelolaan

keuangan negara maka usulan-usulan dari satuan kerja khususnya

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang tidak terpenuhi untuk

pemenuhan pendanaan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan

ada yang dalam pelaksanaannya tanpa didukung oleh dana dari DIPA.

Salah satu tugas pokok yang signifikan yaitu melakukan pembinaan

dan pengawasan ke daerah terkait dengan peningkatan kinerja, dan

pelayanan yang prima dan transparan. Sebagai lembaga yang tetap

menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima hal itu bukan menjadi

persoalan demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara

optimal.
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BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon. tahun 2015-2019

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun

yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan

peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang

ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima

tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Ambon harus terus

disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat

terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran

tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Ambon memiliki pedoman yang dapat dijadikan

penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima

tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama

Ambon dapat terwujud dengan baik.
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LAMPIRAN

INSTANSI : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
VISI : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon Yang Agung
MISI : 1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara yang Sederhana, tepat waktu, transparan dan Akuntabel

2. Meningkatkan Akseptabilitas terhadap putusan hakim
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi pengadilan
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

No
Tujuan

Target
Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator

Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Target Rp

1.
Meningkatnya
penyelesaian
perkara yg
sederhana,
tepat waktu,
transparan
dan akuntabel

d. Presentasi
sisa perkara
yang
diselesaikan

100% Terwujudnya
proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan akuntael

d. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaa
n tugas
teknis
lainnya

- Optimalisasi
penggunaan
Aplikasi
SIPP

- Penyempurn
aan SOP

- Sosialisasi
SIPP

- % Aplikasi SIPP
yang telah
diterapkan

- % SOP
Persidangan yang
telah
disempurnakan

- % Undangan
Sosialisi yang
mengikuti seluruh
materi

100% -

e. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

100% e. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaa
n tugas
teknis
lainnya MA

- Pembinaan
dan
sosialisasi
peraturan
dan hukum
acara

- Optimalisasi
penggunaan
Aplikas
SIPP

- Penyempurn
aan SOP

- % undangan
sosialisasi yang
mengikuti seluruh
materi sosialisasi

- % aplikasi SIPP
yang telah
diterapkan

- % SOP
Persidangan yang
telah
disempurnakan

100% -

f. Persentase
penurunan
sisa perkara

100% f. Persentase
penurunan
sisa perkara

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaa
n tugas
teknis
lainnya MA

- Pembinaan
dan
sosialisasi
peraturan
dan hukum
acara

- Optimalisasi
penggunaan
Aplikas

- % undangan
sosialisasi yang
mengikuti seluruh
materi sosialisasi

- % aplikasi SIPP
yang telah
diterapkan

- % SOP
Persidangan yang

100% -
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SIPP
- Penyempurn

aan SOP

telah
disempurnakan

2.
Meningkatnya
akseptabilitas
terhadap
putusan hakim

a. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum:
kasasi, PK

100% a. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya
hukum:
kasasi, PK

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya MA

- Pembinaan
dan diskusi
hukum
untuk
meningkatk
an kualitas
putusan
hakim

- Optimalisasi
penggunaan
Aplikas SIPP

- Penyempur
naan SOP

- % undangan yang
mengikuti seluruh
materi
pembinaan dan
diskusi hukum

- % aplikasi SIPP
yang telah
diterapkan

- % SOP
Persidangan yang
telah
disempurnakan

100% -

b. Indeks
responden
Pengadilan
Tingkat
Pertama yang
puas terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi Agama

89% b. Indeks
responden
Pengadilan
Tingkat
Pertama yang
puas terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi Agama

- - - 89% 90% Meningkatk
an  Indeks
responden
Pengadilan
Tingkat
Pertama
yang puas
terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi
Agama

- Pembinaan
dan DDTK
administrasi
perkara

- Optimalisasi
terhadap
pengawasan

- Optimalisasi
penggunaan
Aplikasi
SIPP

- Penyempurn
aan SOP
Pelayanan
perkara

- % mengikuti
seluruh materi
pembinaan dan
DDTK
Administrasi
perkara

- % pelaksanaan
pengawasan

- % aplikasi SIPP
yang telah
diterapkan

- % SOP
Persidangan
yang telah
disempurnakan

90% -

3 Meningkatnya
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Presentase
Salinan putusan
yang dikirim ke
Pengadilan
Pengaju Tepat
Waktu

100% Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase
Salinan
putusan yang
dikirim ke
Pengadilan
Pengaju
Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaa
n tugas
teknis
lainnya MA

- Pembinaan
dan DDTK
administrasi
Umum

- Penyempurn
aan SOP
Pelayanan
perkara

- % Pengiriman
salinan putusan
ke pengadilan
agama pengaju
secara tepat
waktu

- % SOP
pengiriman
Salinan Putusan
yang telah
disempurnakan

100% -

4 Meningkatnya
kemudahan

Persentase
Putusan yang

100% Peningkatan
kemudahan

Persentase
Putusan yang

100% 100% 100% 100% 100% Meningkatk
an

- Pembinaan
dan DDTK

- % mengikuti
seluruh materi

100% -
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akses
masyarakat
pencari
keadilan &
transparansi
informasi
pengadilan

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

akses
masyarakat
pencari
keadilan &
transparansi
informasi
pengadilan

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

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

Panitera
Pengganti
dan IT

- Optimalisasi
penggunaan
Aplikasi
SIPP

- Penyempurn
aan SOP
pengupload
an putusan

pembinaan /
DDTK

- % aplikasi SIPP
yang telah
diterapkan

- % SOP
Pengupload-an
Putusan yang
telah
disempurnakan

5 Tercapainya
dukungan
manajemen
untuk layanan
prima
peradilan

a. Persentase
pengelolaan
keuangan
peradilan
tepat waktu

100% Tercapainya
dukungan
manajemen
untuk
layanan
prima
peradilan

a. Persentase
pengelolaan
keuangan
peradilan
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaa
n tugas
teknis
lainnya MA

- Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan
keuangan

- % satuan kerja
yang
mendapatkan
pembinaan
teknis
pengelolaan
keuangan

- % laporan
keuangan yang
transparan dan
akuntabel

- % pedoman
pengelolaan
keuangan
Negara

- % laporan
kegiatan (LK)
keuangan

100% 39.258.000

b. Persentase
pengelolaan
barang milik
Negara

100% b. Persentase
pengelolaan
barang milik
Negara

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaa
n tugas
teknis
lainnya MA

Pembinaan
dan Penglolaan
Administrasi
Barang Milik
negara

- % barang milik
negara yang di
catat di SIMAK
BMN

- % barang milik
negara yang
memperoleh
Penetapan
Satatus
Penggunaan
barang

- % barang milik
negara yang di
hapus karena

100% -
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kondisi barang
rusak berat

c. Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
eksternal
yang
ditindaklanjut
i

100% c. Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
eksternal
yang
ditindaklanjut
i

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaa
n tugas
teknis
lainnya MA

Pembinaan
dan
Pengawasan
Pengelolaan
Pertanggung
Jawaban
Administrasi
Keuangan dan
BMN

- % tindak lanjut
temuan hasil
monitoring TIM
MONEV Biro
Keuangan MARI

- % tindak Lanjut
temuan hasil
Pemeriksaan
Badan
Pengawasan
MARI

- % tindak lanjut
temuan Badan
Pemeriksa
Keuangan RI

100% -
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