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1.1 KONDISI UMUM 

Reformasi merupakan awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa 

dan bernegara untuk dapat melakukan pembaharuan kearah yang lebih baik dalam 

berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya serta hukum. 

Semua aspek tersebut harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat sebagai 

informasi publik yang dapat mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam 

layanan publik.  

Di tengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan hukum 

dan keadilan secara transparan saat ini merupakan suatu hal mendasar yang harus 

dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai sejauh mana 

perkembangan perkaranya, dan apa yang menjadi hak serta kewajibannya. Hal ini 

sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 

Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 

1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik yang harus dijadikan 

pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik termasuk Pengadilan. 

Dengan demikian, transparansi peradilan adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-

tawar lagi karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

peradilan.  

 Untuk mewujudkan prinsip pengadilan yang 

transparan, akuntabel, dan professional tersebut 

diperlukan penyusunan rencana strategis sebagai 

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 

tahun secara sistematis dan berkesinambungan 
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dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dilingkungan 

Pengadilan Agama Sawahlunto. 

 Pengadilan Agama Sawahlunto yang mempunyai wilayah yurisdiksi, 4 

kecamatan di Kota Sawahlunto, berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah, dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang  

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 

  

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Secara umum potensi dan pemasalahan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama 

Sawahlunto adalah sebagai berikut : 

1. Kekuatan Yang Dimiliki (Strength) 

Kekuatan (strength) Pengadilan Agama Sawahlunto mencakup hal-hal yang 

memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan   

hal-hal yang dikembangkan kemudian, adalah sebagai berikut : 

1.1. Merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang 

seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Sawahlunto; 

1.2. Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan 

Agama Sawahlunto selaku Pengadilan Tingkat Pertama; 

1.3. Adanya Program Reformasi Birokrasi Peradilan yang Jelas dan Konkrit; 

1.4. Adanya SDM Tenaga Teknis dan Non Teknis; 

1.5. Sumber Daya Manusia Peradilan Agama 

Sawahlunto memiliki pendidikan tinggi dan  

kompetensi berbasis Teknologi Informasi (TI); 

1.6. Adanya SOP (Standar Operasional Prosedure); 

1.7. Adanya Pedoman Perilaku Hakim (PPH) / Kode 

Etik; 
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1.8. Telah menerapkan SIPP dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, 

transparan dan akuntabel; 

1.9. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan 

penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice fo all) 

1.10.  Adanya sarana dan prasarana persidangan yang lengkap; 

1.11.  Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang tugas pokok dan  

fungsi Peradilan Agama; 

1.12.  Gedung Kantor sebagai sarana pelayanan Peradilan Agama sudah prototype 

dan memadai; 

1.13.  Adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Pengawasan Internal 

yang  efektif dan efisien. 

 

2. Kelemahan (Weakness) 

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-

perbaikan, sebagai berikut : 

2.1. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Wewenang;  

2.2. Pelaksanaan Standar Operating Procedure di Peradilan Agama belum 

optimal; 

2.3. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang 

diajukan; 

2.4. Sumber Daya Manusia Peradilan Agama secara kuantitas dan/ atau jumlah 

belum terpenuhi; 

2.5. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama 

Sawahlunto; 

2.6. Kurangnya Tenaga Hakim; 
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3. Peluang (Opportunity) 

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

perbaikan, sebagai berikut : 

3.1. Integritas Sektor Publik Peradilan Agama terbaik berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 

3.2. Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam 

RPJMN dan RPJPN; 

3.3. Adanya Komitmen Pemerintah untuk Memberi Intensif bagi Instansi yang 

Memperoleh Predikat WBK dan WBBM; 

3.4. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak lembaga keuangan terkait seperti 

pihak Bank dan Kantor Pos; 

3.5. Adanya Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat yang di Fasilitasi oleh 

Pemerintah Daerah; 

3.6. Tersedianya anggaran negara untuk bantuan hukum, penanganan perkara 

prodeo dan pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan; 

3.7. Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka 

pelaksanaan RB di bidang Program Penataan dan Penguatan Organisasi; 

3.8. Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan 

pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja; 

3.9. Teknologi Informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan 

informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan; 

3.10. Kebijakan pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai pengawas internal di 

Peradilan. 
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4. Ancaman (Threat) 

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat 

dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut : 

4.1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum; 

4.2. Rendahnya Kemampuan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi; 

4.3. Suasana kerja yang kurang kondusif karena penempatan pimpinan atau 

pejabat dan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi; 

4.4. Pembangunan Gedung Kantor pada Kondisi Tanah yang Labil Menyebabkan 

Rentan Terjadi Longsor; 

4.5. Masih adanya modus kolusi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

4.6. Minimnya Transportasi Umum Menuju Kantor Pengadilan Agama 

Sawahlunto; 

4.7. Bahaya virus dan hacker yang merusakan sistem Teknologi Informasi yang 

mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan; 

4.8. Masih adanya daerah yang masih sulit dijangkau karena akses jalan yang 

sulit; 
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2.1 VISI DAN MISI 

Visi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah ‘’TERWUJUDNYA PENGADILAN 

AGAMA SAWAHLUNTO YANG AGUNG’’. 

Pernyataan visi Pengadilan Agama Sawahlunto mengandung pengertian dan/ atau arti 

secara kelembagaan dan organisasional, yaitu : 

a). Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama Sawahlunto adalah 

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam 

di bidang:  a). Perkawinan, b). Zakat, c). Waris, d). Infaq, e). Hibah, f). Wakaf,  g). Wasiat,                 

h). Shadaqah, dan i). Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dan berkedudukan di 

kabupaten / kota. 

b). Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama Sawahlunto dengan 

wilayah hukumnya di Kota Sawahlunto, terdiri dari 4 kecamatan, yakni (Kec. Barangin, 

Kec. Lembah Segar, Kec. Silungkang, Kec. Talawi), yang susunannya terdiri dari 

Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta 

seluruh staf yang ada dimasing-masing fungsionaris tersebut. Dan berada dalam 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

Adapun makna kata dari visi Pengadilan Agama 

Sawahlunto tersebut adalah Agung mengandung 

maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia 

bagi pencari keadilan dalam mengharapkan 

berkeadilan bagi masyarakat.   
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Visi Pengadilan Agama Sawahlunto tersebut merupakan kondisi atau gambaran 

keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh 

fungsionaris Peradilan Agama Sawahlunto dalam melakukan aktifitasnya. 

 

Misi 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Sawahlunto 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan; 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 

 

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Agama Sawahlunto berupaya untuk 

mencapai tujuan-tujuan strategis adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi; 

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan; 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan 

public dan jaminan proses peradilan yang adil. 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

8 

 

 

Sasaran Strategis 

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Sawahlunto 

menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh 

sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari 

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Sawahlunto 

menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam 

penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Sawahlunto membuat perangkat standar 

operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan 

sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh 

dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan 

pemikiran hal tersebut diatas, antara lain : 

a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan; 

b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu; 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; 

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pk; 

f. Index kepuasan pencari keadilan. 

 

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.  

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan 

Agama Sawahlunto membuat perangkat standar operasional prosedur dalam 

proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara, antara lain : 
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a. Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang dikirim kepada para 

pihak tepat waktu; 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; 

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu; 

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi 

syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. 

 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, 

sebagai berikut : 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan; 

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (posbakum). 

d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hokum; 

 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil 

berupa :  

a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 
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MATRIK HUBUNGAN  

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

 

NO 

 

TUJUAN 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

1. 

 

Terwujudnya 

kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem 

peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan akuntabel 

 

Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

 

a. Persentase sisa perkara perkara yang 

diselesaikan; 

 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu;  

 

 

c. Persentase penurunan sisa perkara; 

 

 

d. Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK  

 

 

e. Index responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan. 

 

 

2. 

 

Peningkatan proses 

penanganan perkara 

melalui pemanfaatan 

teknologi informasi 

 

Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara  

 

a. Persentase Isi putusan yang diterima 

oleh para pihak tepat waktu; 

 

 

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 

melalui Mediasi; 

 

 

c. Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 

yang diajukan secara lengkap dan tepat 
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waktu; 

 

 

d. Persentase putusan  yang menarik 

perhatian masyarakat (ekonomi 

syariah) yang dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 hari sejak 

diputus. 

 

 

3. 

 

Terwujudnya pelayanan 

akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

 

Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

 

a. Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan; 

 

 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 

melalui sidang di luar Gedung 

Pengadilan; 

 

 

c. Persentase Perkara Permohonan 

(Voluntair) Identitas Hukum 

 

 

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) 

 

 

4. 

 

Terwujudnya pelayanan 

prima bagi masyarakat 

pencari keadilan 

 

Meningkatnya Kepatuhan 

Terhadap Putusan 

Pengadilan 

 

a. Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). 
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3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG  

(Pembangunan Hukum dan Aparatur) 

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam 

menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai 

pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas 

yang berkesinambungan pada RPJMN 2020-2024, yang hasilnya adalah terciptanya 

kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 

meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta terciptanya 

aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang 

baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan 

lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi 

pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2020-2024, terutama dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan 

dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.  

Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari berbagai 

aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem 

koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan 

perkara, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. 

Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara melalui perbaikan  kualitas  

pelayanan  publik  di  lingkungan  birokrasi. 

 

 

BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
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a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum 

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir 

rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu 

perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. 

Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan 

penegakan hukum berkualitas, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang 

efektif, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran 

ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari : 

1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu; 

2. Sistem Peradilan Pidana Anak; 

3. Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; 

4. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum;  

5. Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; 

6. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; 

7. Pencegahan Korupsi;  

8. Harmonisasi Peraturan Bidang HAM;  

9. Penegakan HAM;  

10. Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; 

11. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan  

12. Pendidikan HAM.  

Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini 

bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang 

dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. 
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1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum; 

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui : 

1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana 

Melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan perundang-

undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan 

mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak 

hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara 

pidana beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Penyimpanan Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal 

dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan 

dan akuntabel. 

1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak; 

Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan 

dengan hukum berlandaskan prinsip restorative justice, dibutuhkan 

peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan 

kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan 

peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta 

pengembangan restorative justice. 

1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat; 

Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, 

terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, 

terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu,  

diperlukan strategi berupa revisi peraturan 

perundang-undangan di bidang hukum perdata secara 

umum maupun khusus terkait hukum kontrak, 

perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian 

sengketa acara cepat (small claim court), dan 

peningkatan utilisasi lembaga mediasi. 
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1.4 Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; 

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat 

penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak 

hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen 

aparat penegak hukum. 

1.5 Pelayanan Hukum; 

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat 

melalui strategi pilot project pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, 

hak cipta, dan paten. 

2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi 

dilaksanakan melalui : 

2.1  Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; 

Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang 

tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan 

peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi. 

2.2  Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; 

Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan 

kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam pengembalian aset 

hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan 

monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi. 

2.3  Pencegahan korupsi; 

Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai 

dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi  

maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat  

penegak hukum dan penyelenggara negara. 
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3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM; 

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM 

dilaksanakan melalui : 

3.1  Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM; 

Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan 

prinsip HAM dan kesetaraan gender. 

3.2  Penegakan HAM; 

Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; 

optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan 

komisi ad hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM 

di masa lalu dan pemulihan hak korban. 

3.3  Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; 

Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan 

hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah 

Daerah  dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan 

sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta 

peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan. 

3.4  Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; 

Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum   

dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan   dan   anak,   

termasuk   kasus   kekerasan   seksual terhadap perempuan dan anak; serta 

penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma. 

3.5   Pendidikan HAM; 

Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum 

dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi 

fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM peme- 

rintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta. 
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b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur 

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan 

bidang aparatur negara tahun 2020-2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : 

1.1  Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif; 

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi 

dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan 

terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem 

Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam 

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan 

memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secara efektif.  

Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-

nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur 

birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku 

penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik 

kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; 

penerapan sistem whistleblowing; penerapan penanganan gratifikasi; dan 

transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda. 

1.2  Penerapan pengawasan yang independen, 

profesional, dan sinergis 

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi 

berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; 

pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern 
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Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan 

independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas 

auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: 

peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, 

pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; peningkatkan 

transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil 

pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu 

dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan 

sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya 

pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. 

1.3  Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem 

akuntabilitas keuangan dan kinerja; 

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan 

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (perbaikan 

sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi 

perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis 

TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan 

kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. 

Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan 

pengelolaan danpelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah 

pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses 

informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 

1.4  Peningkatan fairness, transparansi dan 

profesionalisme dalam pengadaan barang dan 

jasa; 

Langkah-langkah  yang  ditempuh  antara  lain:  

penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan 
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barang/ jasa pemerintah, termasuk  dalam  rangka  penataan  pasar  

pengadaan  dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan 

sistem e- procurement dan peningkatan kualitas implementasinya, 

termasuk perluasan cakupan produk dalam e-catalog; standarisasi LPSE; 

pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database 

penyedia; peningkatan  kompetensi  dan  integritas  SDM  pengadaan, 

termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan   

mekanisme   dan   aturan   main/   tata   laksana melalui peningkatan 

efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan 

penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan probity 

audit. 

 

2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan  Efisien; 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : 

2.1  Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan 

kualitas implementasinya; 

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan 

pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini 

untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, 

tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena 

itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan 

payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi 

birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara;  

(3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola 

pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) 

Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi 

nasional (Grand Design dan Road Map); (5) Perluasan 
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dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; 

(6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi 

pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan 

RBN: CSO, media, dan akademia. 

2.2  Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat 

fungsi dan sinergis; 

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur 

ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan good 

and clean governance, danterwujudmekanisme check and balances antar 

lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai 

strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah 

(Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan 

Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan  internal pemerintah pusat dan 

daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; 

review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan 

horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai central agencies 

dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam 

perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3) penguatan sinergi antar 

lembaga baik di pusat maupun di daerah (well interconnected governance 

system), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai 

satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi 

meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan 

fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih 

maksimal. 
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2.3  Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan 

berbasis e-Government; 

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: 

(1) review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang 

transparan dan efisien;(2) peningkatan tata hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui 

penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme 

SDM,  serta penguatan infrastruktur e-government, serta pengendalian 

belanja sistem dan insfrastruktur e-government; dan (4) penguatan 

keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP. 

2.4  Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis 

merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat; 

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung 

reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: 

penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU 

ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam 

rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan 

organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan 

kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara 

transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan  

tatakelola seleksi dan perluasan implementasi CAT 

system, penguatan kebijakan dan implementasi sistem 

promosi terbuka, termasuk pemanfaatan assesment 

center; dan penguatan kebijakan dan implementasi  
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manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan reward 

and punishment berbasis kinerja. 

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan 

sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi 

calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan  

melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi 

yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, 

metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, 

kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, training plan setiap 

K/L/pemda. 

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan 

sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta 

penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-

langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi 

implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan 

kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai 

operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/ 

internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, 

termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan. 

2.5  Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif; 

Strategi penerapan sistem manajemen kiinerja nasional dilakukan melalui 

antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur 

tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) 

pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional,  

yang antara lain mengatur penetapan indikator 

kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; 

(3) pengembangan logframe pembangunan nasional 

dan penjabarannya sebagai acuan bagi  
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pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, 

penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap 

kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem reward and 

punishment. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara 

manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; 

penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya 

sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi 

penerapan e-Government yang terintegrasi untuk mendukung 

pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan 

penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan on-line, 

sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat. 

2.6  Peningkatan kualitas kebijakan publik; 

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan 

yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat 

untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui 

strategi antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola 

dalam perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi 

SDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan evidence based policy.  

Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus 

ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat 

menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat 

dalam implementasinya. 
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2.7  Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi 

untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen 

tinggi, dan transformatif; 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan 

birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan 

jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, 

transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan 

pimpinan tinggi; (3) penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk 

jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan 

Akademi ASN dan pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan Reform 

Leaders Academy (RLA). 

2.8  Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi 

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan overhead 

cost (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam 

manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk 

pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) 

pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan 

tentang batas maksimum belanja pegawai; review dan assessment proporsi 

belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap 

instansi; (2) pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup 

langkah-langkah review dan assessment belanja operasional kantor dan 

penerapan reward and punishment untuk efisiensi belanja aparatur.  

Strategi lainnya adalah:  pengendalian belanja sarana 

dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen 

belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan. 
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2.9  Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan 

terpadu; 

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu 

didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang 

berbasis pada TIK.  Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan 

manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk 

menjamin akuntabilitas, tranparansi, produktivitas, perlindungan 

kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan 

kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, 

dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan 

bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan 

dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) 

dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan 

arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan 

perundang-undangan. 

 

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas; 

3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan; 

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap 

UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan 

swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi 

berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di 

daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi,  

efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; 

memberikan kemudahan administrasi yang selama ini 

menghambat dalam kegiatan investasi; dan membantu 

daerahdaerah yang kapasitas berpemerintahan belum 

cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik  
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melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan 

ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan 

percepatan penerapan ICT (e-gov); peningkatan kualitas SDM pelayanan: 

kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan 

penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. 

Strategi lainnya adalah penetapan quick wins nasional pelayanan publik; 

penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan 

publik terbaik (best practices).  Langkah reformasi pelayanan publik 

ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai 

ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa 

secara sistematis konsisten dan berkelanjutan. 

3.2  Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik; 

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik 

dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev 

kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan 

efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi 

inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara 

lain melalui sistem mystery shoppers (pengawasan dengan menyamar 

sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan 

citizen charter; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan 

terintegrasi secara nasional;  dan penerapan reward and punishment 

terhadap kinerja pelayanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

27 

 

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO; 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

Pengadilan Agama Sawahlunto menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai 

berikut : 

Sasaran strategis 1:  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

Manajemen perkara dimulai sejak pelaporan, pengaduan ataupun pendaftaran 

pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan 

merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam 

masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan 

dalam masyarakat, dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: 

1. Proses berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (justice) dan kepastian 

hukum (legal certainty); 

2. Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak diluar 

kemampuan; 

3. Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan 

peraturan perUndang-undang an yang berlaku sejak sebelum perkara itu 

sendiri terjadi sampai dengan publikasi putusan; 

4. Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi 

oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau 

kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain; 

5. Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan 

transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh 

para pihak dan masyarakat pada umumnya. 
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Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistem administrasi 

dilembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari 

keadilan (justice seekers) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia 

tempuh akan menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil, prosesnya 

cepat dan efisien, sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh 

mereka yang mampu.  

Arah kebijkan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Sawahlunto untuk 

mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, adalah: 

1. Membuat perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses 

penyelesaian perkara; 

2. Menetapkan Surat Keputusan Petugas Meja I, Meja II, Meja III dan Keputusan 

lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.  

3. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di 

Pengadilan Agama Sawahlunto.   

 

Sasaran strategis 2:  

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

Teknologi informasi telah menjadi elemen dasar dalam reformasi manajerial 

yang mana membuka banyak kesempatan untuk efisiensi manajerial dan kualitas 

pelayanan publik (Moon, 2002; Karyawan & Markland, 2005). Ada beberapa variabel 

yang menentukan kesuksesan penggunaan teknologi informasi diantaranya 

pengembangan sistem teknologi informasi dan penggunaan sarana komputer dalam 

menunjang teknologi informasi tersebut (Goldfinch, 2007). 
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Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara; 

2. Optimalisasi Tenologi Informasi dengan pemanfaatan aplikasi SIPP; 

3. Evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. 

Sasaran strategis 3:  

Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin  dan Terpinggirkan. 

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar 

dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: (1). Sistem hukum seharusnya dapat 

diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; (2). Sistem hukum seharusnya 

dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, 

baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan 

dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga 

negara dari semua kalangan. 

Pada awalnya akses terhadap keadilan hanya menekankan upaya penyediaan 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, kemudian berkembang 

menjadi penyatuan kepentingan dari para pihak yang berperan dalam pemberian 

akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Pihak-pihak tersebut terdiri dari 

berbagai institusi negara terkait seperti, kejaksaan, ombudsman, dinas 

kependudukan dan catatan sipil, kementerian agama, kementerian pelayanan publik 

terkait secara lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah 

kebijakan sebagai berikut :  

(1). Penyelesaian perkara prodeo,  

(2). Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan. 
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Sasaran strategis 4:  

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan berupa : 

1. Penetapan SOP pelaksanaan eksekusi; 

2. Melaksanakan eksekusi aturan yang berlaku. 

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan 

oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus 

dilaksanakan Pengadilan Agama Sawahlunto adalah sebagai berikut : 

1. Program Dukungan Manajemen Peradilan Agama; 

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung; 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 

 

 

3.3 KERANGKA REGULASI; 

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi 

dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan 

penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara. Tujuan dari kerangka 

regulasi adalah mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas 

pembangunan, dan efisiensi pengalokasian anggaran.  

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan renstra 

2020-2024 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan 

yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang 

diharapkan dalam renstra tersebut. 

Secara garis besar kerangka regulasi Pengadilan 

Agama Sawahlunto sebagai pengadilan tingkat 

pertama adalah sebagai berikut : 
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KERANGKA REGULASI 

Isu Strategis 
Arah Kebijakan 2020-

2024 

Arah Kerangka 

Regulasi 
Kebutuhan Regulasi 

Penanggung 

Jawab 

Direktorat 

Terkait 

1. Optimalisasi  

     Manajemen  

     Peradilan 

Agama 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Peningkatan penyelesaian 

   perkara, peningkatan 

   efektifitas pengelolaan 

   penyelesaian perkara 

- Implementasi SK KMA 

   tentang penyelesaian 

   perkara 

- SE Ditjen Badilag 

   tentang   

penambahan 

   volume sidang 

diluar 

   gedung pengadilan, 

   perkara prodeo 

PA. Sawahlunto 
Ditjen Badilag, 

Diklat Kumdil MA-

RI   

    

- Penambahan 

pengusulan volume 

   sidang diluar gedung 

   pengadilan, perkara  

   prodeo 

    

- Peningkatan aksesibilitas 

   masyarakat terhadap  

   peradilan 

    

- Pembuatan surat 

   edaran peningkatan 

   pelayanan publik 

    

    

  

  

  

  

- Peningkatan pelayanan 

   Public 

    

 

 

    

 

 

    

      

2. Peningkatan 

    Dukungan  

    Manajemen dan 

    Pelaksanaan 

    Tugas Teknis  

    Lainnya MA 

- Optimalisasi pemanfaatan 

   teknologi informasi, 

   peningkatan kualitas  

   Sumber Daya Manusia 

  

  

- Pelaksanaan landasan 

   hukum tata kelola  

   optimalisasi teknologi 

   informasi dan 

peningkatan 

   kualitas aparatur 

  

- Pembuatan SK  

   berdasarkan SK  

KMA/ 

   edaran tentang tata 

   kelola optimalisasi  

   teknologi informasi 

  

- PA Sawahlunto 

  

  

- Badan Urusan 

   Administrasi MA-

RI 

  

    

    

    

            

3. Sarana dan 

Prasarana    

Aparatur 

Negara 

Mahkamah 

Agung 

- Peningkatan sarana dan 

   prasarana pendukung  

   kinerja aparatur peradilan 

  

- Pembentukan landasan 

   hukum skala prioritas 

   pemenuhan sarana dan 

   prasarana kinerja 

aparatur 

   peradilan 

- Pembuatan SK 

   tentang standarisasi 

   pendukung kinerja  

   aparatur peradilan 

- PA Sawahlunto 

  

- Badan Urusan 

   Administrasi MA-

RI 
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3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN 

Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai salah satu lembaga peradilan diwilayah 

Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan 

struktur dengan organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sawahlunto 

dilaksanakan oleh pimpinan dan dibantu oleh bagian Kepaniteraan dan bagian 

kesekretariatan Pengadilan Agama Sawahlunto. 

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisai dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

a. Kepaniteraan PA Sawahlunto 

Pasal 114 

(1). Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto adalah aparatur tata usaha 

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan 

tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto. 

(2). Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dipimpin oleh Panitera. 

Pasal 115 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta 

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

Pasal 117 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto terdiri atas: 

a. Panitera Muda Permohonan 

b. Panitera Muda Gugatan 

c. Panitera Muda Hukum 

 

 

 

b. Sekretariat Pengadilan Agama Sawahlunto 
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Pasal 322 

(1). Kesekretariatan Pengadilan Agama Sawahlunto adalah aparatur tata usaha 

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto; 

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Sawahlunto dipimpin oleh seorang 

Sekretaris. 

Pasal 323 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Sawahlunto mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya 

manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Agama Sawahlunto 

Pasal 325 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Sawahlunto terdiri atas: (a). Kasubag. 

Perencanaan, IT dan Pelaporan, (b). Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata 

Laksana (c). Kasubag. Umum dan Keuangan. 

Pasal 326 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, program dan anggaran, 

pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan. 

Pasal 327 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan 

tata laksana. 
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Pasal 328 

Subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

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

serta pengelolaan keuangan. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 431 

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan kepaniteraan peradilan, terdiri atas: 

a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti; 

b. Jabatan Fungsional Jurusita; 

c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. 

Pasal 432 

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 

huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya 

pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat banding. 

Pasal 436 

Jabatan fungsional pranata peradilan sebagaimana dimaksut dalam pasal 431 

huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses 

administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat 

banding dan pengadilan tingkat kasasi. 

Pasal 438 

(1) Kelompok jabatan fungsional dilingkungan 

kesekretariatan peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perUndang-undang an. 
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(2) Kelompok jabatan fungsional dalm melaksanakan tugas bertanggung jawab 

kepada sekretaris dilingkungan kesekretariatan peradilan. 

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan 

bidang keahlianya. 

(4) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat 

fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh 

kepala pengadilan. 

(5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan 

perUndang-undang an. 
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            BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panitera 

 

 

Panitera Muda 
Permohonan 

 

Panitera Muda 
Gugatan 

 

Panitera Muda 

Hukum 

Kelompok Fungsional 

- Fungsional Panitera Pengganti 

- Fungsional Pranata Peradilan 

- Fungsional Jurusita 

- Fungsional Jurusita Pengganti 
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                                      BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris 

 

Kasubag. 

Perencanaan, IT 
dan Pelaporan 

Kasubag. 

Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata 

Laksana 

Kasubag. Umum  

dan Keuangan 

Kelompok Fungsional 

- Fungsional Arsiparis 

- Fungsional Pustakawan 

- Fungsional  Pranata Komputer 

- Fungsional Bendahara 
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Tupoksi masing-masing kerangka kelembagaan : 

Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan 

tugas Pengadilan Agama Sawahlunto dalam mengawasi, mengevaluasi, dan 

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku ; 

Wakil Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua 

Pengadilan Agama Sawahlunto dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto serta 

mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama 

Sawahlunto. 

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 Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka 

pendek, serta melaksanakan Pengawasan Pola Bindalmin atas perintah Ketua. 

Panitera; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan 

Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang 

Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam 

menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam 

menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. 

Sekretaris; tugas pokok dan fungsinya adalah 

berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam  

merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di 

bidang Administarsi Administarsi umum dan 

administrasi lainnya yang berkaitan dengan 

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam 

menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas 
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kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka 

pendek. 

Panitera Muda Permohonan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan 

mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta 

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan 

membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera. 

Panitera Muda Gugatan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan 

mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan 

konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat 

laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/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 dan membuat 

laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera. 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; tugas pokok dan 

fungsinya melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan 

anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris. 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; tugas pokok dan fungsinya 

adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan 

organisasi dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Subbagian Umum dan Keuangan; tugas pokok dan 

fungsinya, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan 

surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelo- 

laan keuangan, dan bertanggung jawab kepada sekretaris  
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Panitera Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu 

Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat 

instrumen sidang,  mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas 

perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta 

bertanggungjawab kepada Panitera. 

Jurusita dan Jurusita Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan 

tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera. 
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4.1 Target Kinerja  

Target Kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan 

dicapai, dimana terget kinerja harus memenuhi unsur berupa angka numerik, dapat 

diperbandingkan dan bersifat spesifik, adapun target kinerja Pengadilan Agama 

Sawahlunto tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel 

No 

Tujuan Target 

Jangka 

Mene 

ngah 

Sasaran Target 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Terwujudnya 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap 

sistem 

peradilan 

melalui 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

transparan 

dan 

akuntabel 

Persentase 

sisa perkara 

yang 

diselesaikan 

100% 

Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan 

dan 

Akuntabel 

Persentase 

sisa perkara 

yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

98% 

Persentase 

perkara 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

94% 95% 98% 98% 98% 

Persentase 

penurunan 

sisa perkara 

20% 

Persentase 

penurunan 

sisa perkara 

12% 15% 20% 20% 20% 

Persentase 

perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya 

Hukum :  

Banding, 

Kasasi, dan 

PK 

99% 

Persentase 

perkara 

yang Tidak 

Mengajukan 

Upaya 

Hukum :  

Banding, 

Kasasi, dan 

PK 

98% 98% 99% 99% 99% 

Index 

responden 

pencari 

keadilan 

94% 

Index 

responden 

pencari 

keadilan 

- - 92% 94% 94% 

BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
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2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

N

o 

Tujuan Target 

Jangka 

Mene   

ngah 

Sasaran Target 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2015 2016 2017 2018 2019 

2 

Terwujudnya 

penyederhana

an proses 

penanganan 

penyelesaian 

perkara 

mwlalui 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi 

Persentase 

Isi putusan 

yang 

diterima 

oleh para 

pihak tepat 

waktu 

100% 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Isi 

putusan yang 

diterima oleh 

para pihak 

tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 

Perkara 

yang 

Diselesaikan 

melalui 

Mediasi 

10% 

Persentase 

Perkara yang 

Diselesaikan 

melalui 

Mediasi 

4% 6% 7% 10% 10% 

Persentase 

berkas 

perkara 

yang 

dimohonkan 

Banding, 

Kasasi dan 

PK yang 

diajukan 

secara 

lengkap dan 

tepat waktu 

100% 

Persentase 

berkas perkara 

yang 

dimohonkan 

Banding, 

Kasasi dan PK 

yang diajukan 

secara lengkap 

dan tepat 

waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 

putusan  

yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

(ekonomi 

syariah ) 

yang dapat 

diakses 

secara 

online dalam 

waktu 1 hari 

sejak 

100% 

Persentase 

putusan  yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

(ekonomi 

syariah ) yang 

dapat diakses 

secara online 

dalam waktu 1 

hari sejak 

diputus 

100% 100% 100% 100% 100% 

yang 

puasterhadap 

layanan 

peradilan 

yang puas 

terhadap 

layanan 

peradilan 
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diputus 

 

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 

N

o 

Tujuan Target 

Jangka 

Mene 

ngah 

Sasaran Target 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2015 2016 2017 2018 2019 

3 

wujudnya 

peningkatan 

akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan  

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% 

Persentase 

Perkara 

Permohonan(Vol

untair) Identitas 

Hukum 

100% 

Persentase 

Perkara 

Permohonan(Vo

luntair) 

Identitas 

Hukum 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 

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% 
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4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

No 

Tujuan Target 

Jangka 

Mene 

ngah 

Sasaran Target 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2015 2016 2017 2018 2019 

4 

Terwujudnya 

akseptabilitas 

dan 

kepatuhan 

masyarakat 

terhadap 

putusan 

pengadilan  

Persentase 

Putusan 

Perkara 

Perdata yang 

Ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100% 

Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase 

Putusan 

Perkara 

Perdata yang 

Ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Sawahlunto ada 3 (tiga) 

program yang dipunyai oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, yakni sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama; 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung; 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 

Ketiga program tersebut mendukung pelaksaan pencapaian sasaran strategis.  

 

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama; 

 

NO 
PROGRAM  

KEGIA 

TAN 
INDIKATOR 

KEGIATAN 

INDIKASI PENDANAAN DALAM Rp.(000) 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

 

1 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama  

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

Perkara 

Peradilan 

Agama yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasan 

biaya perkara 

 

 

12.050 40.890 38.790 43.000 38.000 172.730 
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Perkara di 

lingkungan 

Peradilan 

Agama yang 

diselesaikan 

diluar gedung 

pengadilan 

 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung; 

 

NO 
PROGRAM  

KEGIA 

TAN 
INDIKATOR 

KEGIATAN 

INDIKASI PENDANAAN DALAM Rp.(000) 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

 

2 

Program 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas 

Teknis 

Lainnya 

Mahkamah 

Agung 

Pembinaan 

Administrasi 

dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan 

Urusan 

Administrasi 

Penyelenggara

an Operasional 

Perkantoran 

dan Non 

Operasional 

satker daerah  

 

Layanan 

perkantoran 

2.185.382 3.250.098 2.640.010 3.042.938 2.514.171 13.632.599 

 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 

 

NO 
PROGRAM  

KEGIA 

TAN 
INDIKATOR 

KEGIATAN 

INDIKASI PENDANAAN DALAM Rp.(000) 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

 

3 

Program 

Peningkatan 

Sarana 

Prasarana 

Aparatur 

Mahkamah 

Agung 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana di 

Lingkungan 

Mahkamah 

Agung 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

SIPP  

 

Pengadaan alat 

pengolah data 

dan 

komunikasi 

 

Pengadaan 

peralatan dan 

fasilitas 

perkantoran 

299.942 1.176.000 360.000 138.000 25.500 1.999.442 
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Rencana strategis Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2020-2024 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 ditetapkan, dan strategis yang akan 

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

outcome yang diharapkan. 

 Rencana strategis Pengadilan Agama Sawahlunto harus terus 

disempurnakan dari waktu ke waktu. 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 Pengadilan Agama Sawahlunto 

memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan 

sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga Visi dan Misi 

Pengadilan Agama Sawahlunto dapat terwujud dengan baik.  

BAB V 

P E N U T U P 
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