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Sesuaidenganpasal 2 Undang – undangNomor7tahun 1989 joUndang – undangNomor 

3 Tahun  2006 Pengadilan Agama 

NegaraadalahsalahsatupelaksanakekuasaankehakimanpadatingkatPertamabagiparapencarikeadi

lan yang beragamaislammengenaiperkaratertentusebagaimanadiaturdalampasal 49 Undang – 

undangNomor7Tahun1989 jopasal 49 Undang – undangNomor 3 Tahun 2006 

Disampingitumenyelenggarakanperadilan yang bersih, 

mandiridanbebasdaripengaruhkekusaaneksekutifmaupunlegeslatif. Hal ini didasarkan pada 

pasal 24 – 25 Undang – undang Dasar 1945 jo pasal 10 ayat 2 Undang – undang Nomor 4 

tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. 

 

 

 

Tugas pokok Pengadilan Agama Negaraadalah: 

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya (Pasal 51 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU No.3 Tahun 

2006). Oleh orang – orang yang beragamaislamdibidang : 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan 

c. Wakaf 

d. Hibah 

e. Zakat 

f. Infaq 

g. Shadaqah 

h. EkonomiSyari’ah 

2. Menyelenggarakan administrasi baik administrasi perkara dengan menerapkan pola 

Bindalmin, administrasi perkantoran / ketatausahaan, maupun administrasi 

pembangunan. 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. KEDUDUKAN  

B. TUGAS 
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3. Mengadili di tingkat pertama sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Agama di daerah 

hukumnya (Pasal 51 ayat (2)). 

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Negara mempunyai tugas 

tambahan sebagai berikut : 

1. Memberikan pertimbangan, keterangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya (Kec. Negara) apabiladiminta (Pasal 52 ayat (1)). 

2. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat 

(2)). 

 

 

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama Negara sebagai 

organisasi berfungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Yudikatif sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat Pertama sebagai 

berikut :  

- memberikan pelayanan tehnis yustisial perkara . 

- memberikan pelayanan administrasi perkara dan administrasi perkara lainnya. 

2. Fungsi Administratif sebagai penyelenggara administrasi perkantoran dan administrasi 

pembangunan yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya. 

 

 

Pengadilan Agama Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, pola struktur 

organisasinya tidak mengenal klasifikasi, karenanya tidak ada perbedaan dalam struktur 

organisasi antar pengadilan tingkat Pertama.  

Struktur organisasi Pengadilan Agama Negarasebagai berikut: 

1. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 

2. Majelis Hakim yang bertugas menangani perkara, dalam kedudukannya sebagai 

penyelenggara kekuasaan kehakiman. 

3. Panitera/Sekretaris selaku pembantu pimpinan, sekaligus sebagai Pimpinan Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan. 

4. Kepaniteraan yang dipimpin Panitera, dibantu Wakil Panitera serta Tiga Panitera 

Muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda 

C. FUNGSI 

D. STRUKTUR ORGANISASI 
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Hukum, serta Panitera Pengganti yang bertugas mendampingi hakim dalam persidangan. 

5. Kesekretariatan yang dipimpin Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris serta tiga Kepala 

Urusan yaitu Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Umum dan Kepala 

Urusan Keuangan. 

6. Staf yang ditugaskan secara menyebar pada masing-masing Bagian pada Pengadilan 

Agama Negara. 
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BAB II 

RENCANA STRATEGIK ( RENSTRA ) 

 

BertolakdaritugaspokokdanfungsidariPengadilan Agama Negara KabupatenHulu Sungai 

Selatan Propinsi Kalimantan Selatan  sertamemenuhitantangan yang dihadapi, maka program 

kerjadisusunsertadilaksanakansecaraterencanadanbertahap yang 

secarakeseluruhandapatmenghasilkanlembaga yang mandiri, 

bermartabatdalampenegakkanhukumdankeadilanmenujusupermasihukum 

Untukmewujudkankondisitersebutdibutuhkansumberdayamanusiasaranadanprasarana 

yang memadai, kebijaksanaan, peningkatansumberdayadanpeningkatanpengawasan yang 

akanmendorongterlaksananyapelayananhukumkepadamasyarakat yang optimal. 

RencanaStrategik( RENSTRA ) tahun 

2012disusunsecararealistisdenganmemperhitungkan input, out put, out come yang akuntabel. 

Jikadianalisismakarencanastrategiktahun 2012sebagaiberikut  : 

A. RencanaStratejiktahun 2010 – 2014 

I. VISI. 

Sebagaipelakukekuasaankehakiman yang berpuncakkepada Mahkamah Agung RI 

makaVisidanMisi yang disesuaikandengankewenangandanruanglingkuptugasPengadilan 

Agama Negarakalau didiskripsikanmakavisiPengadilan Agama Negaraadalah  : “ 

Mewujudkan supremasihukummelaluikekuasaankehakiman yang mandiri, efektif, 

efesien, sertamendapatkepercayaanpublik, profesional, dalammemberipelayananhukum 

yang berkualitas, etis, terjangkau, 

danbiayarendahbagimasyarakatsertamampumenjawabpanggilanpelayananpublikdalamwi

layahhukumPengadilan Agama Negara. 

II. MISI. 

Seperti halnya visi maka misi Pengadilan Agama Negara juga mengacu kepada misi 

Mahkamah Agung RI sebagi berikut : 

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang – undang dan peraturan serta 

keadilan masyarakat. 

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan orang 

lain. 

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat. 

4. Memperbaikikualitas input internal pada proses peradilan. 

5. Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efesien, bermartabat dan dihormati. 

6. Melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan. 
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III. TUJUAN 

Tujuannyaadalahsesuatu( apa ) yang akandicapaiataudihasilkandalamjangkawaktu 1 

(satu) sampai 5 (lima)tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi serta didasar kan pada isu – isu  dan analisis stratejik. 

Tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan 

dalan rangka merealisasikan misi, maka tujuan tersebut adalah  : 

1. terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang – undang dan peraturan serta 

memenuhi rasa keadilan masyrakat yang mandiri independen bebas dari campur 

tangan pihak lain 

2. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat 

3. Meningkatkan  kualiatas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan 

institusi peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, dihormati, mandiri tidak 

memihak dan transparan. 

IV. SASARAN 

Sasaranadalahhasil yang akandicapai.secaranyata, 

olehinstansipemerintahdalammenyusun yang lebihspesifik, teraturdalmkurunwaktu yang 

lebihpendekdaritujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikasi sasaran, dan yang 

dimaksud dengan indikasi sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan, yaitu 

1. Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang –undang dan 

peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas 

dari campur tangan pihak lain. 

2. Mantapnya akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat pencari keadilan. 

3. Tercapinya kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi 

peradilan yang efektif, efesien bermartabat dihormati, mandiri tidak memihak dan 

transparan. 

V. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 

a. Kebijakan 

1. Menyelenggarkan proses 

peradilansecaracepatmudahmurahdapatdipertanggungjawabkankepadamasyarkat

denganmenjunjungtinggi rasa keadilandankebenaran 

2. Menyiapkansumberdayamanusia yang 

terampildanprofesionalsertasaranadanprasarana yang tepatguna 

3. Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi di lingkungan Peradilan 

Agama dan di lingkungan 4 ( empat ) Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI 

serta instansi terkait lainnya. 
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b. Program 

1. Meningkatkan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim pejabat fungsional 

dan struktural  dan seluruh pegawai sertamewujudkan lembaga penegak hukum 

yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat. 

2. Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam menunjang 

pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat. 

3. Penerapan kepemerintahan yang baik dan menjalin kerja sama, tukar informasi, 

pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan 

kegiatan 

 

B. KinerjaTahun 2012 

a. Peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim pejabat Fungsional, 

struktural, dan seluruh pegawai, dengan kegiatan sebagai berikut   : 

1. Menyelesaikan perkara yang diterima tahun 2012. 

2. Menyelesaikansisaperkaratahun 2011. 

3. Penyuluhan danpenyebaraninformasi 

4. OperasionalPersidanganPeradilan 

b.  Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam menunjang 

pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat serta peningkatan lembaga peradilan 

dan lembaga penegak hukum dengan kegiatan sebagai berikut  : 

1. Pengadaan perlengkapan sarana gedung. 

2. PengadaanMeubelair. 

3. Pengadaanalatpengolah data 

4. Pengadaan Rehab Gedung 

c. Penerapan Kepemerintahan yang baik dan menjalin kerja sama, tukar informasi, 

pertemuan secara berkala serta koordinasi dalam pelayanan dari pelaksana kegiatan 

sebagai berikut  : 

1. Pembayaran gaji lembur, honorarium dan valiasi 

2. Perawatangedungkantor. 

3. Perbaikanperalatan Kantor 

4. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) 

5. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 ( Dua ) 

6. Perawatansaranagedung. 

7. Layanandayadanjasa. 

8. JasaKeamanandankebersihan 

9. Jasapos / giro / sertifikat. 
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10. Operasionalperkantorandanpimpinan 

11. PembinaandanKonsultasi 

12. Penanganan prodeo   

 

C. Rencana KinerjaTahun 2013 

a. Peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim pejabat Fungsional, 

struktural, dan seluruh pegawai, dengan kegiatan sebagai berikut   : 

1. Menyelesaikan perkara yang diterima tahun 2013. 

2. Menyelesaikansisaperkaratahun 2012. 

3. Penyuluhan danpenyebaraninformasi 

4. OperasionalPersidanganPeradilan 

b.  Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam menunjang 

pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat serta peningkatan lembaga peradilan 

dan lembaga penegak hukum dengan kegiatan sebagai berikut  : 

 Pengadaan perlengkapan sarana gedung. 

 

d. Penerapan Kepemerintahan yang baik dan menjalin kerja sama, tukar informasi, 

pertemuan secara berkala serta koordinasi dalam pelayanan dari pelaksana kegiatan 

sebagai berikut  : 

1. Pembayaran gaji lembur, honorarium dan valiasi 

2. Perawatangedungkantor. 

3. Perbaikanperalatan Kantor 

4. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) 

5. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 ( Dua ) 

6. Perawatansaranagedung. 

7. Layanandayadanjasa. 

8. JasaKeamanandankebersihan 

9. Jasapos / giro / sertifikat. 

10. Operasionalperkantorandanpimpinan 

11. PembinaandanKonsultasi 

12. Penanganan perkara prodeo 

13. Penyelesaian berkas perkara 

 

 

 

BAB III 
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AKUNTABILITAS 

A. PengukuranKinerja. 

1. PengukuranKinerjaKegiatan ( PKK ) 

Pengukurankinerjakegiatandipergunakanuntukmengukurtingkatcapaiankinerjakegiatan

berdasar input, out put, out come,  benefits 

danimpatsdenganmenghitungantararencanatingkatcapaiandanreaksinya. 

Dalamlakiphanyadihitung out comes, karena benefits dan impacts 

memerlukankajiandanpenilaianjangkapanjang 

2. PengukuranPencapaianSasaran ( PPS ) 

PengukuranPencapaianSasaran ( PPS ) 

meliputipenetapanindikatorsasaranmenerapkanrencanatingkatcapaian ( target ) 

mengetahuirealisasiindikatorsasarandanmenghitungrencanadanrealisasinyauntukmendapat

kanpresentasinya. 

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. 

Dari kajian perbandingan antara rencana kinerja tahun 2012 dan realisasi 

pelaksanaannya akan dapat diketahui keberhasilan, kegagalan, permasalahan, kendala dan 

langkah antisipasi sebagai berikut  : 

1. Keberhasilandankegagalan 

a) Secaratehniskeberhasilanpencapaiankinerjadidukungolehadanyaanggaran yang 

cukupbanyak, danmotivasikinerjapegawai yang baik. Keberhasilan yang 

dicapaiadalahmeliputi   : 

 Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang – undang dan peraturan, 

serta terpenuhinya keadilan masyarakat yang mandiri dan independen bebas 

dari campur tangan pihak lain 

 Meningkatnya akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat 

b) Adapun program yang masih dirasakan belum maksimal dalam pencapaiannya 

adalah mengenai pengahayatan kualitas sumber daya aparatur di bidang 

administrasi umum dan administrasi yustisial. Hal ini dinyatakan kewenangan 

penyelenggra pelatihan dan pengadaan sumber daya manusia berada diluar 

kewenangan Pengadilan Agama Negara 
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2. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi 

 Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga 

masyarakat belum dapat membela hak dan kewajiban sesuai dengan hukum 

yang berlaku 

 Masihkurangnya program 

pembinaandanpenghayatankualitassumberdayamanusia  yang 

menjadikewenanganMahkamahAgungRI. 

3. Pemecahanmasalah. 

 Membangun / membukukan motivasi kerja pegawai dengan melakukan 

pendekatan kesadaran dan keagamaan. 

 Menigkatkandisiplinkerjapegawai. 

 Memaksimalkanpemanfaatansarana yang tersedia 

 Mengupayakan penyempurnaan sarana dan prasarana kantor. 
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BAB IV 

ASPEK KEUANGAN 
Pelaksanaan berbagai kegiatan pada Pengadilan Agama Negara bersumber dari DIPA, 

untuk tahun 2012 sebesar Rp.1.991.464.000,- (Satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu 

juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah ) 

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.387.884.000,- ( satu miliar tiga ratus delapan 

puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah ). Realisasi belanja pegawai 

sebesar Rp.1.363.666.620,- ( satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh 

enam ribu enam ratus dua puluhrupiah. ), Sehinggasisa anggaran belanja pegawai tahun 2012 

sebanyak Rp.24.217.380,- (Dua puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan 

puluh rupiah ).  

Anggaran belanja barang Rp. 196.080.000,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan 

puluh ribu rupiah ). Realisasi belanja barang Rp. 192.304.290,- (seratus sembilan puluh dua 

juta tiga ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Sisa Rp.3.775.710,- (Tiga juta 

tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah ). 

Adapun anggaran belanja modal sebesar Rp.307.000.000.,- (tiga ratus tujuh juta rupiah ). 

Telah terealisasi sebesar Rp. 304.150.000,- (tiga ratus empat juta seratus lima puluh riburupiah 

). Sehingga sisa dana sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). 

Sisa belanja modal tersebut dikembalikan ke kas negara karena pelaksanaan pekerjaan tersebut 

tidak mencapai nilai pagu  tetapi berdasarkan nilai bentuk pekerjaan. 

Dari uraian tersebut diatas realisasi dari DIPA tahun anggaran 2012 pada Pengadilan 

Agama Negara sebesar Rp. 1.959.986.500,- ( satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan 

juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah ). 98.42 % dari tabel pagu 

anggaransebesar 1.991.464.000,- ( satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat 

ratus enam puluh empat ribu rupiah )sehingga terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 

31.477.500,- ( tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) atau 

1.58%  dari pagu anggaran dan uraian diatas adalah sebagai berikut  :  

1. Sisa Belanja Pegawai Rp. 24.217.380,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh 

belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) 
2. Sisa belanja barang Rp.3.775.710,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima 

ribu tujuh ratus sepuluh rupiah ). 

3. Sisa belanja modal Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu 

rupiah ) 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Negara merupakan bentuk 

pertanggung jawaban Ketua Pengadilan Agama Negara dalam pelaksanaan tahun lanjutan 

rencana strategik tahun 2010-2014 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2012 

Memperhatikan hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan 

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Pengadilan Agama Negara telah berhasil 

melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi,misi, tujuan sasaran 

pada seperlima bagian dari Rencana Strategik 2010-2014. 

Usaha-usaha yang dijalankan semua komponen Pengadilan Agama Negara 

berlandaskan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi cukup meyakinkan, tetapi tidak menutup 

mata terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan segala kelemahan 

dan kekurangan tersebut dapat teratasi pada tahun-tahunberikutnya. 


