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Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 5 tahun 

2014 tentang pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 

Review (RENSTRA K/L) 2015- 2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju 

tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah 

mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang 

terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan 

instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, 

misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. 

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukan untuk 25- 30 

tahun kedepan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana 

Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran 5 

(lima) tahun kedepan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan visi Pengadilan AgamaJombang 

dalam 5 tahun.  

Sehubungandenganusahapenguatanakuntabilitaskinerjasebagaimanadiaturdalam 

PERPRES Nomor29Tahun2014tentangSistem AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah, dan 

PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,makadisusunlahReviu Rencana Strategis cetakan ke-4 

Pengadilan Agama Jombang2015- 2019. Penyusunanya diupayakan secara optimal namun kami 

menyadari masih banyak kekurangan,oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya 

perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga Renstra ini bermanfaat 

dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Jombang.   
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A. KONDISI UMUM 
1) Penanganan Perkara 

Pengadilan Agama salah satu dari 4 pengadilan yang ada dibawah Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman 

sertaperadilan negaratertinggi yang mempunyai posisi dan peranstrategis 

dibidangkekuasaan kehakiman sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 

48 tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman tersebut. 

Pengadilan Agama Jombang mempunyai memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara yang diajukan kepadanya, sebagaiman diatur dalam pasal 49 Undang-

UndangNomor7 Tahun1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan 

kewenangan absolut yang dimiliki yakni dibidang : 

 

No. Kewenangan 

1 Perkawinan 

2 Kewarisan 

3 Wasiat 

4 Hibah 

5 Wakaf 

6 Zakat 

7 Infaq 

8 Shodaqoh 

9 Ekonomi Syari’ah 

10 P3HP/Penetapan Ahli Waris 
 

Tabel 1.1 Kewenangan Pengadilan Agama 

 

 

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Jombang sesuai kewenangan absolut 

adalah sebagai berikut : 

a) Perkawinan 

 Izin beristri lebih dari seorang; 

 Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, 

dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan 

perndapat; 

BAB I 
PENDAHULUAN  



Pengadilan Agama Jombang 2 
 

 Dispensasi kawin; 

 Pencegahan perkawinan; 

 Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri; 

 Perceraian karena talak; 

 Gugatan perceraian; 

 Penyelesaian harta bersama; 

 Penguasaan anak-anak; 

 Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 

yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya; 

 Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 

istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 

 Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

 Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

 Pencabutan kekuasaan wali; 

 Penunjukan orang lain sebagai wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 

umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

 Pembebanan kewajiban ganti rugi kerugian atas harta benda anak yang ada 

dibawah kekuasaannya; 

 Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam; 

 Tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan 

campuran; 

 Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 

yang lain; 

b) Ekonomi Syari’ah 

 Bank syari’ah 

 Lembaga keuangan mikro syari’ah  

 Asuransi syari’ah 

 Sekuritas syari’ah 

 Pegadaian syari’ah 

 Reasuransi syari’ah 

 Reksadana syari’ah 

 Pembiayaan syari’ah 

 Bisnis syari’ah 

 Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah 

 Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah 

c) Waris 
 Gugat waris 

 Penetapan ahli waris 
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d) Infaq 
e) Hibah 
f) Wakaf 
g) Wasiat 
h) Zakat 
i) Shadaqah, dll. 

 

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relative sebagaimana yurisdiksi 

mengadili di wilayah hukumnya yang terdiridari21 Kecamatan yang terdiri dari 304 

Desa/Kelurahan. Adapun wilayahnya beserta Kecamatan yang ada di wilayah Jombang 

antaralainsebagai berikut : 

 

No. Kecamatan No. Kecamatan No. Kecamatan 

1 Jombang 8 Ploso 15 Plandaan 

2 Diwek 9 Kabuh 16 Kudu 

3 Gudo 10 Mojoagung 17 Ngusikan 

4 Perak 11 Kesamben 18 Mojowarno 

5 Tembelang 12 Peterongan 19 Ngoro 

6 Megaluh 13 Jogoroto 20 Bareng 

7 Bandarkedungmulyo 14 Sumobito 21 Wonosalam 
 

Tabel 1.2 Wilayah Geografis Pengadilan Agama Jombang 

 

Kabupaten Jombang terletak antara 112'03 BT sampai dengan 112'27 BT dan 

07'20 LS sampai dengan 07'46 LS. Luas Kabupaten Jombang adalah sekitar ± 1.159,50 

Km². 

 
 

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan 

Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto 

Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri 

Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk 
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Gambar 1.1 Letak Geografis Kabupaten Jombang 

 

 

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Jombang 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; 

(vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 

2006  jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009); 

b) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 

ayat (1)   Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 

jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi 

umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang; 

c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada 

jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan 

maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang - Undang No. 50 

Tahun 2009); 

d) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi 

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan 

administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Jombang 

(Bidang Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana, Bidang Umum Keuangan dan 

Bidang Perencanaa Teknologi Informasi Dan Pelaporan); 

e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama; 

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian 

serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. 

Nomor: KMA/004/SK/II/1991. 

Data analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 atau data perkara Pengadilan 

Agama Jombang selama 3 Tahun, sebagai berikut : 

 

No. Tahun  Sisa Perkara 
Yang Lalu 

Perkara 
Masuk 

Jumlah 
Perkara 

Perkara 
Di Putus 

Sisa 
Perkara 

sekarang 

1 2016 637 3243 3880 3248 637 

2 2017 632 3129 3761 3333 632 
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3 2018 428 3430 3858 3357 501 
 

Tabel 1.3 Data Perkara di Pengadilan Agama Jombang 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur Peradilan Agama 

semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau 

putusan perkaranya tiap tahun. 

 

 
 

Grafik 1.1 Peningkatan Penyelesaian Perkara / Putusan Perkara Selama 3 Tahun 

 

 

2) Struktur Organisasi 
Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang mengacu pada 

PERMA RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan. 
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Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang Tahun 2018 

 

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Capaian Reformasi Birokrasi pada Tahun 2018 terwujud melalui SAPM (Sertifikasi 

Akreditasi Penjaminan Mutu) Terakreditasi “A”, sehingga dapat menguraikan analisa 

SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan 

Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Jombang. 

1) Kekuatan (Strength) 
Kekuatan Pengadilan Agama Jombang mencakup beberapa hal yang memang 

diatur dalam peraturan/Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang 

dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek : 

a) Kelembagaan dan kewenangan yang jelas; 

b) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Bidangnya; 

c) Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas; 

d) Dukungan Sistem Informasi Perkara berbasis Web (SIPP) 3.2.0; 

e) Adanya tim Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang) sehingga hakim dapat mengontrol 

pelayanan dalam berperkara; 

f) Adanya Tim Review RENSTRA (Rencana Strategis); 

g) Adanya pembinaan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan; 

h) Adanya Job Description dan SK Penunjukan Tim SAPM; 

i) Adanya rapat koordinasi dengan koordinator Pengadilan Agama sewilayah 

Surabaya secara rutin; 

j) Adanya reformasi Tata Kelola Peradilan; 

k) Adanya RENSTRA atau Program Tahunan; 

l) Kekompakan / Komitmen Menejemen (Penandatanganan Pakta Integritas SAPM); 

m) Adanya aplikasi surat berbasis WEB untuk persuratan; 

n) Adanya mesin antrian sidang otomatis; 

o) Adanya meja informasi dan pengaduaan; 
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p) Adanya pengadauan online berbasis web; 

q) Adanya petunjuk alur berperkara yang jelas; 

r) Adanya info transparasi penjar biaya perkara; 

s) Adanya sarana informasi berupa touchscreen; 

t) Adanya tempat ibadah yang memadai; 

u) Adanya area parkir yang memadai; 

v) Adanya diskusi dan kajian hukum yang berkelanjutan; 

w) Jaringan internet yang memadai untuk pelayanan; 

2) Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan  Agama Jombang dirinci dalam 

beberapa aspek : 

a) Belum optimalnya pelaksanaan SOP; 

b) Ruang sidang yang belum memadai; 

c) Kurangnya sarana dan prasarana kantor; 

d) Belum tersedianya sarana ramah anak; 

e) Ruang arsip yang belum memadai; 

f) Tidak tersedianya gudang penyimpanan barang tak terpakai; 

g) Masih terjadinya rangkap jabatan di Bidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan; 

h) Kurangnya ruang arsip perkara; 

 

3) Peluang (Opportunity) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Jombanguntuk 

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

a) Kode etik dan pedoman perilaku hakim; 

b) Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku); 

c) Adanya MoU dengan radio Suara Jombang; 

d) Adanya MoU dengan Bank BTN (Bank Tabungan Negara); 

e) Adanya MoU dengan mediator non hakim; 

f) Sidang keliling; 

g) Letak geografis yang cukup strategis; 

h) Aplikasi berbasis Web / Dekstop; 

4) Tantangan (Threat) 

Berikut adalahtantangan-tantangan di Pengadilan Agama Jombang yang akan 

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan 

sebagaimana yang diharapkan. 

a) Kurangnya jumlah Hakim dan Jurusita Pengganti serta kompetensi SDM bidang 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan; 

b) Belum adanya ruang khusus Bank BTN sebagai rekanan; 

c) Luasnya wilayah yuridiksi; 

d) Masih ada Lurah / Kepala Desa yang tidak bekerja sama dengan baik; 
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e) Belum adanya MoU dengan pihak kepolisian untuk keamanan para pihak dan 

Pegawai Pengadilan Agama Jombang; 

f) Meningkatnya bantuan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama lain; 

g) Masih adanya pemadaman listrik dari PLN; 

h) Adanya PNS/TNI/POLRI yang belum mendapatkan izin perceraian; 

i) Terhambatnya penghapusan BMN; 

j) Perangkat kerja yang belum memadai; 

Setelah dilakukananalisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan 

(Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama 

Jombang, maka dilakukan strategi : 

a) Yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah sebagai 

berikut : 

a. Maksimalkan pengawasan struktural dengan menggunakan anggaran yang 

tersedia; 

b. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara tepat waktu; 

c. Maksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan; 

b) Yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (WO) adalah sebagai 

berikut : 

a. Terapkan pengawasan struktural dengan memanfaatkan pendampingan kerja 

dari luar; 

b. Terapkan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) untuk semua aparatur hakim, pegawai 

dan tenaga honorer di Pengadilan Agama Jombang; 

c) Yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (ST) adalah sebagai 

berikut  : 

a. Manfaatkan pelaksanaan pekerjaan sesuai uraian tugas dengan tetap 

memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada; 

b. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk menunjang administrasi 

umum dan administrasi perkara; 

d) Yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (WT) adalah sebagai 

berikut : 

a. Manfaatkan uraian pekerjaan dengan meningkatkan pendampingan 

peningkatan kerja; 

b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan; 

5) Pihak Berkepentingan 

Selain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknes), Peluang 

(Opportunity) dan Tantangan (Threat) maka juga harus di tentukan pihak berkepentingan 

serta Klasifikasi Pihak Berkepentingan yang mempengaruhi Pengadilan Agama Jombang 

: 
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No. Pihak Berkepentingan Klasifikasi Pihak Berkepentingan 

(pilih salah satu) 

Kunci Utama  Penunjang  

1. Masyarakat pencari keadilan (para pihak) x   

2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  x  

3. Mahkamah Agung RI  x  

4. Pengadilan Se-Indonesia  x  

5. Mediator non Hakim  x  

6. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di 

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 

Jombang 

  x 

7. Bank BTN (Bank Tabungan Negara)   x 

8. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)   x 

9. Kantor Pos   x 

10. Radio Suara Jombang   x 

11. Advokat   x 

12. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang) 

  x 

13. Radio Pemerintah Kabupaten Jombang   x 

14. DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)   x 

15. TASPEN (Tabungan Pensiun)   x 

16. Instansi Pemerintah Daerah yang menangani 

Kepegawaian PNS 

  x 

17. Kantor Kelurahan   x 

18. PEMDA / Kantor Dinas Catatan Sipil   x 

19. Dubes / Konsulat   x 

20. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)   x 

21. Kepolisian   x 

22. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial) 

  x 

23. Perguruan Tinggi   x 

24. KPP (Kantor Pelayanan Pajak)   x 

25. Pengadilan Negeri Jombang   x 

26. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)   x 

27. Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia)   x 

28. Kantor Kementrian Agama (Kemenag) 

Jombang 

  x 

29. TNI / POLRI   x 
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30. Penyedia Barang Dan Jasa (PBJ)   x 

31. Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang   x 

 

Tabel 1.4 Data Pihak Yang Berkepentingan Dengan Pengadilan Agama Jombang 

 

6) Kebutuhan Dan Harapan Pihak Berkepentingan 

Setelah mengidentifikasikan pihak berkepentingan maka juga harus dianalisis 

kebutuhan dan harapan, sehingga dapat di jelaskan sebagai berikut : 

 

No. Pihak 
Berkepentingan 

Kebutuhan dan 
Harapan 

Strategi Organisasi Memenuhi 
Kebutuhan dan Harapan 

1. Masyarakat pencari 
keadilan (para pihak) 

Permohonan/gugatan 
dapat segera (cepat) 
diputuskan 

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

 Biaya perkara 
terjangkau 

Perhitungan biaya perkara 
berdasarkan pada peraturan 
perundangan yang berlaku 

 Dikabulkannya prodeo 
(DIPA) 

Perencanaan anggaran sesuai 
dengan estimasi kebutuhan prodeo 
wilayah yurisdiksi 

 Persidangan perkara 
tepat waktu dan 
transparan 

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

 Putusan memenuhi rasa 
keadilan 

Telaah berkas perkara harus jelas 
subyek dan obyek hukumnya 

 Hasil produk pengadilan 
diterima tepat waktu 

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

 informasi perkara dapat 
dimonitor 

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

 Mesin antrian sidang 
dan terlaksanakanya 
persidangan secara 
tertib dan teratur 

Meningkatkan pengembangan 
Teknologi Informasi dan 
Memperlancar jalannya sidang 

2. Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya  

Meningkatnya 
penyelesaian perkara 
yang sederhana, tepat 
waktu, transparan dan 

Penyediaan dan penggunaan SDM 
yang kompeten 
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akuntabel 

 Laporan Bulanan/ 
Tahunan tepat waktu 

 

3. Mahkamah Agung RI Meningkatnya 
penyelesaian perkara 
dalam jangka waktu 5 
bulan   

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

 Meningkatnya 
pelayanan perkara 
miskin dan terpinggirkan 
yang diselesaikan 
secara tepat waktu 

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

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

Penerapan teknologi informasi 
yang mendukung pelayanan, 
penyediaan SDM yang diperlukan 

 Meningkatnya 
penyelesaian minutasi 
berkas perkara tepat 
waktu 

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

 Meningkatnya 
administrasi penerimaan 
perkara yang efektif, 
efesien dan akuntabel 

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

 Meningkatnya 
penyelesaian 
administrasi putusan 
perkara yang efektif, 
efesien dan akuntabel 

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

 Meningkatnya 
pelayanan penyampaian  
salinan/putusan secara 
cepat dan tepat waktu 

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

 Meningkatnya 
penerbitan akta cerai 
secara cepat dan tepat 
waktu 

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

 Meningkatnya 
pelayanan penyerahan 
akta cerai  secara cepat 
dan tepat waktu 

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

4. Pengadilan Agama 
se Indonesia 

Meningkatnya kerja 
sama dalam hal 
pemenuhan bantuan 
panggilan/PBT delegasi 
secara tepat waktu 

Mengefektifkan portal abayun 
secara online dan pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang 
kepaniteraan/ kejurusitaan berjalan 
sesuai ketentuan 
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 Meningkatkan kerja 
sama dalam hal 
delegasi untuk 
pelaksanaan 
Pemeriksaan Setempat 

Mengefektifkan portal Tabayun 
secara online pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang 
kepaniteraan/ kejurusiataan 
berjalan sesuai ketentuan 

 Meningkatkan 
kerjasama dalam hal 
delegasi pelaksanaan 
sita dan eksekusi 

Mengefektifkan portal abayun 
secara online, pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang 
kepaniteraan/ kejurusitaan berjalan 
sesuai ketentuan 

5. Mediator non Hakim Menyediakan sarana 
prasarana yang 
menunjang proses 
mediasi 

Menyediakan Mediator yang 
profesional dan sarana prasarana 
mediasi yang memadai 

 Mengharapkan para 
pihak untuk hadir 
sehingga proses 
mediasi bisa maksimal 

Menyampaikan relaas panggilan 
secara tepat waktu, sehingga para 
pihak dapat menghadiri mediasi 

 Menerbitkan pedoman 
dalam melaksanakan 
mediasi 

Terdapat buku pedoman mediasi 
yang dimiliki dari mediator sesuai 
PERMA No. 1 Tahun 2016 

6. Kantor Urusan 
Agama (KUA) 
Kecamatan di 
wilayah yuridiksi 
Pengadilan Agama 
Jombang. 

Diterimanya salinan 
putusan cerai 
gugat/cerai talak 

Intensifikasi koordinasi kemajuan 
laporan perkara ke unit satuan 
kerja internal Pengadilan Agama 
Jombang 

 Meningkatnya 
pelaksanaan sidang 
terpadu istbat nikah 

Meningkatkan koordinasi antara 
Pengadilan Agama Jombang,KUA 
dan masyarakat   

7. Bank BTN Menambah fungsi bank, 
tidak hanya sebagai 
tempat setor panjar 
tetapi juga sebagai 
tempat menabung 
Hakim, Pegawai dan 
Para Pihak Berperkara 

Menindaklanjuti dengan cara 
sosialisasi kepada seluruh Hakim, 
Pegawai dan Para Pihak 
Berperkara bahwa bank bisa 
digunakan untuk menabung 

8. Posbakum (Pos 
Bantuan Hukum) 

Mendapatkan 
penjelasan cara 
membuat gugatan / 
permohonan yang baik 
dan benar 

Melakukan evaluasi dan 
intensifkan koordinasi untuk 
peningkatan Layanan Masyarakat 
pencari keadilan 

  Mengarahkan para pihak pencari 
keadilan untuk konsultasi dalam 
pembuatan surat gugatan/ 
permohonan 

 Pelaksanakan 
kerjasama 
POSYANKUM dapat 

Memperbarui jangka waktu 
kerjasama dengan POSYANKUM 
sesuai jumlah anggaran yang ada 
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berjalan terus menerus di setiap tahunnya 

9. Kantor Pos Keberlangsungan 
proses surat menyurat 
dalam hal pengiriman 
dan penerimaan, 
dokumen-dokumen 
berkaitan dengan 
Kesekretariatan dan 
Kepaniteraan  

Penetapan, pengembangan, dan 
pemantauan pelaksanaan SOP 
bidang persuratan 

 

 Keberlangsungan 
kerjasama proses 
nazegelen  

Legalisasi alat bukti dan 
pengiriman surat melalui Kantor 
Pos  

10. Radio Suara 
Jombang 

Menjaga 
keberlangsungan 
kerjasama 
tersampaikannya 
informasi Persidangan 
melalui Media Elektronik 
kepada para Pihak 
berperkara 

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

  Intensifkan koordinasi antara 
Panitera Pengganti dengan 
Jurusita dan Majelis Hakim 

  Menyiapkan brosur dan 
memberikan informasi kepada 
pencari keadilan akan kemudahan 
dan percepatan penyelesaian 
perkara bagi Tergugat yang jelas 
alamatnya 

11. Advokat Mendapatkan pelayanan 
dan kepastian hukum 
bagi kliennya secara 
cepat dan tepat 

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

12. KPKNL Pro aktif untuk 
mengajukan 
permohonan penetapan 
status, penghapusan, 
WASDAL (Pengawasan 
dan Pengendalian) dan 
Laporan Rekon BMN 
(Barang Milik Negara) 

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

13. KPPN Pengajuan anggaran 
Belanja Pegawai, 
Belanja Barang dan 
Belanja Modal secara 
tepat waktu dan tidak 
ada kesalahan SPM 
(Surat Perintah 
Membayar) 

Menyampaikan dokumen 
pencairan secara teliti dan tepat 
waktu untuk verifikasi dan disetujui 
KPPN  
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  Meningkatkan pemantauan 
pelaksanaan SOP bidang Umum 
dan Keuangan berjalan sesuai 
ketentuan 

14. DJA Pengajuan revisi 
anggaran dapat 
dilakukan di rentang 
waktu yang sudah di 
tetapkan 

Membuat perencanaan dan 
melaksanakan perencanaan 
anggaran yang sudah ditargetkan 

15. TASPEN Memberikan data 
Kepegawaian seluruh 
Hakim dan Pegawai 
yang keluar masuk, 
meninggal, pensiun dan 
lain-lain secara lengkap, 
benar dan tepat waktu 

Pemantauan pelaksanaan SOP 
bidang kepegawain berjalan sesuai 
ketentuan 

  Menyiapkan dan melengkapi data-
data pegawai yang akan pensiun 
dalam paperless / SIMPEG dan 
SIKEP 

16. Instansi Pemerintah 
Daerah yang 
menangani 
kepegawaian PNS 

Semua PNS (Pegawai 
Negeri Sipil) ketika akan 
mengajukan proses 
perceraian harus sudah 
mendapat izin 
perceraian dari atasan 
dan jika Pegawai daerah 
dari BUPATI 

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

 Pemberitahuan 
tembusan salinan Akta 
Cerai pegawai yang 
menjadi tanggung 
jawabnya 

Intensifikasi koordinasi dan 
komunikasi kemajuan laporan 
perkara unit satuan kerja internal 
Pengadilan Agama Jombang 

17. Kantor Kelurahan Terjalinnya hubungan 
baik dalam 
terlaksananya 
panggilan/ 
pemberitahuan sidang 
melalui aparat 
pemerintah dengan 
mencantumkan 
identitaas jelas nama, 
alamat, RT/RW  serta 
dusun pihak yang 
berperkara 

Relas panggilan disampaikan ke 
kelurahan sesuai SOP 

  Meningkatkan koordinasi dalam 
pelaksanaan penyitaan, eksekusi 
dan pemeriksaan setempat 

18. Pemda/Kantor Dinas 
Catatan Sipil 

Diharapkan para pihak 
yang melakukan proses 
berperkara telah 
memiliki E-KTP 

Sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang 
keharusan memiliki E-KTP dalam 
proses berperkara di Pengadilan 
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sehingga tercatat 
dengan jelas data 
Kependudukan di Dinas 
Catatan Sipil 

Agama Jombang 

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

19. Dubes/Konsulat Terlaksananya kerja 
sama antara 
Dubes/Konsulat dengan 
Pengadilan Agama 
dalam hal penyampaian 
bantuan panggilan/PBT 
kepada para pihak diluar 
negeri dengan 
mencantumkan alamat 
yang jelas di luar negeri 

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

20. Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) 

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

Meningkatkan kualitas SDM dan 
intensifkan pengawasan 
pembayaran pajak 

21. Kepolisian Agar memberikan 
informasi apabila ada 
perkara yang 
mempunyai resiko 
keamanan 

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

22. BPJS Seluruh Hakim dan 
Pegawai dapat menjadi 
peserta BPJS 

Meningkatkan koordinasi dan 
kerjasama Pengadilan Agama 
dengan BPJS Kesehatan terkait 
jaminan pelayanan kesehatan bagi 
pegawai Pengadilan Agama 
Jombang dan keluarga 

 Diharapkan memberikan 
data kepegawaian 
seluruh pesera BPJS 
disertai besarnya 
potongan iuran BPJS 

Kepegawaian memberikan 
informasi yang terupdate tentang 
besarnya potongan BPJS 

23. Perguruan Tinggi Kerjasama dalam 
menempatkan 
mahasiswa yang KKN 
(Kuliah Kerja Nyata), 
riset dan lain-lain 

Menjalin komunikasi antara 
Pengadilan Agama Jombang 
dengan Perguruan Tinggi terkait 

24. SMK/SMA Kerjasama dalam 
menempatkan siswa 
yang bekerja (magang) 
dan lain-lain 

Menjalin komunikasi Pengadilan 
Agama Jombang dengan sekolah 
terkait 
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25. Pengadilan Negeri 
Jombang 

Terwujudnya 
keseragaman dalam 
penentuan ongkos 
panggilan untuk wilayah 
Kabupaten Jombang 
terkait dengan 
penentuan besaran 
Panjar Biaya Perkara 

Meningkatkan kerjasama dan 
koordinasi antara Pengadilan 
Agama Jombang dan Pengadilan 
Negeri Jombang 

26. KPAI Dapat melakukan 
pendampingan secara 
psikologis terhadap 
anak dalam perkara 
sengketa penguasaan 
anak 

Menjalin komunikasi, koordinasi 
dan kerjasama antara Pengadilan 
Agama Jombang dengan KPAID 
Kabupaten Jombang 

 

27. Bank BRI Sebagai sarana untuk 
realisasi pencairan 
semuang anggaran 
untuk DIPA dari APBN  

Melakukan pencairan dana DIPA 
dari APBN secara tepat waktu 

28. Kemenag Jombang Terlaksananya Ru’yatul 
Hilal dan Sidang Itsbat 
Ru’yatul Hilal 

Mempersiapkan perangkan Sidang 
Itsbat Ru’yatul Hilal, menugaskan 
Hakim, Panitera Pengganti dan 
petugas lain untuk melancarkan 
pelaksanaan Ru’yatul Hilal dan 
Sidang Itsbat Ru’yatul Hilal 

 Terlaksananya 
pelayanan terpadu 
Sidang Itsbat Nikah dan 
Pencatatan Nikah pasca 
Sidang Itsbat Nikah 

Meningkatkan kerjasama dan 
koordinasi antara Pengadilan 
Agma Jombang dengan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten 
Jombang 

 

29. TNI/POLRI Pemeriksaan perkara 
perceraian yang 
melibatkan anggota 
TNI/POLRI setelah 
adanya izin dari pejabat 

Melakukan MoU terkait tata cara 
pengajuan perkara bagi TNI/POLRI 
di Pengadilan Agama Jombang 

30. Penyedia barang 
dan Jasa 

Pemenuhan 
kelengkapan 
persyaratan pengadaan 
barang dan jasa dari 
perusahaan penyedia 
barang dan jasa. 
Pembayaran barang dan 
jasa tepat waktu 

Menjalin kerjasama antara 
Pengadilan Agama Jombang 
dengan perusahaan swasta 
penyedia barang dan jasa sesuai 
SOP pengadaan barang dan jasa 

31. Kantor Pertanahan 
Kabupaten Jombang 

Pengukuran batas-batas 
obyek sengketa berupa 
tanah 

Melakukan koordinasi dan 
kerjasama antara Pengadilan 
Agama Jombang dengan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jombang 

 

Tabel 1.5 Data Kebutuhan Dan Harapan Pihak Berkepentingan Dengan  

Pengadilan Agama Jombang 



Pengadilan Agama Jombang 17 
 

 



Pengadilan Agama Jombang18 
 

 
 
 
 
 
 

A. VISI DAN MISI 
Visi merupakan  pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan 

tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Pengadilan 

Agama Jombang. Visi Pengadilan Agama Jombang mengacu pada Visi Mahkamah Agung 

RI dan Pengadilan Tinggi Agama Jombang adalah sebagai berikut :   

““TerwujudnyaPengadilan Agama Jombang Yang Agung“” . 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. 

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Jombang 

menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berada di 

Pengadilan Agama Jombang; 

2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 

3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan; 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

TujuanrencanastrategisPengadilan Agama Jombangadalahsebagaiberikut : 

1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan; 

Pada tahun 2018 SasaranstrategisPengadilan Agama 

Jombangadalahsebagaiberikut : 

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

2. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Terwujudnya peningkatanakses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Terwujudnya peningkatankepatuhan terhadap putusan Pengadilan; 

 

 

 

 

 

Tabeltujuan dan sasaranstrategisPengadilan Agama 

Jombangadalahsebagaiberikut : 

BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN 

DAN SASARAN STRATEGIS  
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TujuanStrategis SasaranStrategi
s 

IndikatorKinerja 
Utama 

Penjelasan 

1. Proses 
peradilan yang 
pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Persentasesisaperka
ra yang diselesaikan 

Perbandinganantarasisaperkar
a yang 
diselesaikandengansisaperkar
a yang harusdiselesaikan 

Persentaseperkara 
yang 
diselesaikantepatwak
tu 

Perbandinganperkara yang 
diselesaikantahunberjalanden
ganjumlahperkara yang ada 

Persentasepenuruna
nsisaperkara 

Pebandingansisaperkaratahun
sebelumnya yang 
sudahdikurangitahunberjaland
engansisaperkaratahunsebelu
mnya 

Persentaseperkara 
yang 
tidakmengajukanupa
yahukum Banding, 
Kasasi dan PK 

Perbandinganjumlahperkara 
yang 
tidakmengajukanupayahukum
denganjumlahputusanperkara 

Persentase index 
respondenpencarikea
dilan yang 
puasterhadaplayanan
peradilan 

Index 
respondenpencarikeadilan 
yang 
puasterhadaplayananperadila
n 

2. Peningkatanefe
ktivitaspengelol
aanpenyelesai
anperkara 

Terwujudnyapeni
ngkatanefektivita
sPengelolaanPen
yelesaianPerkara 

Persentaseisiputusan 
yang diterima oleh 
para pihaktepatwaktu 

Perbandinganisiputusan yang 
diterimatepatwaktudenganjuml
ahputusan 

Persentaseperkara 
yang 
diselesaikanmelaluim
ediasi 

Perbandinganperkarayagdisel
esaikanmelaluimediasidenganj
umlahperkara yang 
dilakukanmediasi 

Persentaseberkasper
kara yang 
dimohonkan 
Banding, Kasasi dan 
PK yang 
diajukansecaralengk
ap dan tepatwaktu 

Perbandinganjumlahberkas 
yang dimohonkanKasasi dan 
PK 
secaralengkapdenganjumlahb
erkasperkara yang 
dimohonkanupayahukum 
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Persentaseputusan 
yang 
menarikperhatianmas
yarakat 
(ekonomisyariah) 
yang 
dapatdiaksessecara 
online dalamwaktu 1 
harisetelahdiputus 

Perbandinganjumlahamarputu
sanperkaraekonomisyariah 
yang di upload dalam website 
denganjumlahputusanperkara 

3. Meningkatnyaa
ksesperadilanb
agimasyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

Terwujudnyapeni
ngkatanAksesPer
adilanbagi 
Masyarakat 
miskin dan 
Terpinggirkan 

PersentasePerkaraPr
odeo yang 
diselesaikan 

Perbandinganjumlahperkarapr
odeo yang 
diselesaikandenganjumlahper
karaprodeo 

Persentaseperkara 
yang diselesaikan di 
luargedungpengadila
n 

Perbandinganjumlahperkara 
yang diselesaikan di 
luargedungpengadilandenganj
umlahperkara yang 
seharusnyadiselesaikandiluarg
edungpengadilan 

Persentaseperkarape
rmohonan 
(voluntairidentitashuk
um) 

Perbandinganjumlahperkara 
volunteer identitashukum yang 
diselesaikandenganjumlahper
kara volunteer identitashukum 
yang diajukan 

Persentasepencarike
adilangolongantertent
u yang 
mendapatLayananBa
ntuanHukum 
(Posbakum) 

Perbandinganjumlahpencarike
adilangolongantertentu yang 
mendapatlayananbantuanhuk
umdenganjumlahpencarikeadil
angolongantertentu 

4. Meningkatnyak
epatuhanterha
dapputusanpen
gadilan 

Terwujudnyapeni
ngkatankepatuha
nterhadapputusa
npengadilan 

Persentaseputusanp
erkaraperdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

Perbandinganjumlahperkara 
yang 
ditindaklanjutidenganjumlahpu
tusanperkara yang sudah BHT 
(BerkekuatanHukumTetap) 

 

Tabel2.1SasaranStrategisPengadilan Agama JombangTahun 2018 
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Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

JangkaMenengah (RPJMN) tahun 2015-2019 tersebut diatasserta dalam rangka mewujudkan Visi : 
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ maka Mahkamah Agung 

RI menetapkan 7 sasaran sebagai berikut : 

 

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 

Arahkebijakan dan strategiMahkamah Agung RI dalam Rencana Strategis diwujudkan 

sebagai berikut : 

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

2. Meningkatnyaaksesperadilanbagimasyarakat miskin dan terpinggirkan; 

3. Meningkatkanpenyederhanaan proses 

penangananperkaramelaluipemanfaatanTeknologiInformasi; 

4. Terwujudnyapelaksanaanpengawasankinerjaaparatperadilansecara optimal baik internal 

maupuneksternal; 

5. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi dan 

menunjangsistemperadilan yang sederhana, transparan dan akuntabel; 

6. Terwujudnya transparasi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter 

obyektif; 

7. PeningkatanPengelolaanaset, keuangan dan kinerja; 

Masing-masing sasaran strategisMahkamah Agung RI diatas memiliki arahan 

kebijakan sebagai berikut : 

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel ditetapkan arah kebijakanyaitu Penyempurnaan penerapan sistem kamar, 

pembatasan perkara kasasi, proses perkara yang sederhana dan murah, penguatan 

akses peradilan; 

2. Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatanakses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan dicapai dengan kebijakan - kebijakan pembebasan biaya 

perkara untuk masyarakat miskin dan sidang keliling /zitting plaats(sesuai PERMA NO 1 

TAHUN 2014); 

3. Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan proses penanganan perkara melalui 

pemanfatan Teknologi Informasi arah kebijakan yang diambilyaitu penataan ulang 

manajemen perkara, integrasi informasi perkara secara elektronik, penguatan organisasi 

dan SDM Kepaniteraan; 

BAB III 
ARAH KEBIJAKAN 

DAN STRATEGI  
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4. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

baik internal mapupun eksternal ditetapkan arah kebijakan – kebijakanyaitu penguatan 

SDM pelaksana fungsi pengawasan, penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan 

pengawasan,peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

masyarakat, redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan; 

5. Untuk mewujudkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem 

peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel sepertiditetapkan arah kebijakan 

yaitutransparansi kinerja secara efektif dan efisien, penguatan  regulasi penerapan 

sistem informasi terintegrasi, dan  Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI; 

6. Untuk mewujudkan peningkatan kompetensi danintegritas SDM (Sumber Daya Manusia), 

ditetapkan arah kebijakanseperti penataan pola rekrutmen SDM peradilan, penataan pola 

promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan; 

7. Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara 

akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan kebijakan kebijakanyaitukemandirian anggaran 

Mahkamah Agung, penataan manajemen dalam rangka good court governance dan 

pengembangan budaya organisasi yang effektif. Adapun untuk mewujudkan strategis 

tersebut ditetapkan arah yaitukemandirian anggaran MA, mekanisme perencanaan dan 

pelaksanaan anggaran, pengelolaan manajemen aset di peradilan, penataan organisasi 

dan tata laksana dan pengembangan budaya organisasi yang efektif; 

 

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan sertas asaran yang ditetapkan, 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dituntut untuk menetapkan arah, kebijakan dan strategi 

yang bisa membawa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meraih “Goal Setting” yang telah 

dirancang. Oleh karenaitu, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menentukan arah 

kebijakan dan strategis sebagai berikut : 

1. PeningkatanKinerja 

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen 

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat 

memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka 

penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan 

akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumberdaya 

aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan 

strategi peningkatan kinerja : 

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai 

dengan kompetensi; 

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya 

proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan 

masyarakat;  
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 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya; 

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi 

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja; 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan 

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan 

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;  

 Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;  

 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik; 

 

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA JOMBANG 

Prinsip Pengadilan yang terbuka merupakan salah satu prinsip pokok dalam system 

Peradilan. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya         akuntabilitas melalui keterbukaan 

maka seluruh aparat Peradilan dituntut secara maksimal dalam menjalankan tugasnya dan 

pelayanan kepada masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Jombang adalah 

terurai sebagai berikut : 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Jombang; 

2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di 

lingkungan Pengadilan Agama Jombang dengan mengutamakan kepuasan pencari 

keadilan, mematuhi peraturan perundang- undangan serta senantiasa melakukan 

perbaikan secara berkesinambungan sesuai persyaratan SISTIM MANAJEMEN MUTU; 

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan DDTK (Diklat Di 

TempatKerja) serta optimalisasi penggunaan Aplikasi; 

4. Pengembangan TeknologiI nformasi dan peningkatan akses masyarakat atas keadilan; 

5. Melaksanakan APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) di tahun 2019; 

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya 

meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang 

terhormat dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Agama Jombang 

tahun 2018 telah melakukan beberapa hal di antaranya adalah dalam hal peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Jombang yaitu 

dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, kepada masyarakat 

pencari keadilan secara prima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018. 

Menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesianomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai 

wujud dari transparasi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang 

berperkara karena sudah tersedianya Humas serta pemanfaatan dan pengembangan 

Teknologi Informasi melalui e-Court (Electronics Justice System)pendaftaranperkara online di 
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Pengadilan Agama Jombang, Website, Aplikasi SIADPA, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara), Meja Informasi, meja Pengaduan, SMS GATEWAY, Touch Screen, TV Media yang 

tersedia di ruang tunggu, poster, pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana 

untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain 

dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan 

transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan 

persidangan sudah memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan 

Sistem Antrian SidangTerintegrasi, meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua 

(Justice For All) dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu :  

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo); 

2. PelayananSidangKeliling; 

3. Posbantuan Hukum (POSBAKUM); 

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparasi Peradilan Agama juga 

menjadi salah satu rencana strategis, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat 

akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi tentang perkara yang sudah selesai atau masih berjalan. 

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan 

yang baik (Good Governance). Dalam konteks tersebut, ada 3 hak publik yang relevan yang 

berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu: 

a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik; 

b. Hak publik atas informasi; 

c. Hak untuk mengajukan keberatan; 

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan prinsip 

keterbukaan, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki standar pengelolaan 

informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya pada tanggal 05 Januari 2011 Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 (SK KMA No. 1-144/2011) 

tentang Pedoman Pelayanan Infomasi di Pengadilan. Selain memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pengadilan, Surat 

Keputusan tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaannya. 

Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 1-144/2011 sedapat mungkin telah 

mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan akses publik 

terhadap informasi, yaitu: 

a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum access limited exemption-

MALE) yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan 

bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk 

kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial 

seseorang atau badan hukum; 

b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai 

alasan; 
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c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilanyang murah, cepat, akurat dan 

tepat waktu; 

d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar melalui aplikasi SMS GATEWAY, yang bisa 

diakses masyarakat dengan biaya murah efektif, efisien tanpa harus datang ke 

Pengadilan Agama Jombang; 

e. Penyediaan informasi data perkara melalui aplikasi SIPP dan Info Perkara BADILAG; 

f. Penyedianan layanan yang berbasis online dengan SIWAS MA RI (SistemPengawasan) 

untuk pengawasan dalam administrasi perkara dan umum; 

g. Program “One Day Publish” untuk upload putusan; 

h. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap 

informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik. 

i. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau 

menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan; 

j. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa hak-

haknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi; 

k. Penyediaan e-Court (Electronics Justice System) pendaftaranperkara online di 

Pengadilan Agama Jombang; 

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan yang 

diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 1-144/2011, meliputi: 

a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi; 

b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya; 

c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan; 

d. Prosedur pelayanan informasi; 

e. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan; 

f. Mekanisme keberatan dan sanksi; 

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas, diskusi dan 

pembinaan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani 

masyarakat pencari keadilan. 

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk 

penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain 

meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan 

transparansi sistem peradilan itu sendiri.  

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jombang telah memanfaatkan Sistem 

Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) yang selanjutnya awal tahun 2018 beralih ke aplikasi 

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), e-Court (Electronics Justice System) 

pendaftaranperkara online sertapenggilansidangsecara online, pengelolaan data kepegawaian 

telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian  (SIKEP) dari  Mahkamah Agung 

R.I.untuk Tenaga Non Teknisdan SIMPEG BADILAG.NET untuk Tenaga Teknis. 
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Sementara itu website Pengadilan Agama Jombangtelah memuat publikasi putusan, 

transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data 

pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh 

masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah 

menjalankan transparansi dan keterbukaan.DisampingituPengadilan Agama 

Jombangdalampelaporanpenerimaan dan 

penggunaanbiayaperkarasebagaitambahanterhadapprosedurpelaporan manual yang 

telahada, juga memakaisistempelaporankeuanganperkara dan bantuanhukumberbasis SMS 

dan web (Short Message Service). 

 

D. KERANGKA REGULASI 

Pengadilan Agama 

Jombangsebagaipengadilantingkatpertamatidakmemilikikewenangandalamhierarkipenyusunre

gulasi. Regulasi yang digunakanpengadilantingkatpertamamengikutiregulasi yang 

telahditetapkanMahkamah Agung, ReviuRenstraPengadilan Agama JombangTahun 2015-

2019 sehinggaPengadilan Agama Jombang Kelas I.B 

hanyaberperansebagaipelaksanasetiapregulasi yang telahditetapkan oleh Mahkamah 

AgungRepublik Indonesia. 

 

E. KERANGKA KELEMBAGAAN 

Pengadilan Agama Jombangdalammelaksanakantugas dan 

fungsinyaharusdidukungdenganstrukturorganisasi yang jelas. Tugas dan 

fungsiPengadilandilaksanakanPimpinanPengadilandengandibantuSekretariat dan 

Kepaniteraan. SesuaidenganUndang-UndangNomor 7 Tahun 1989 yang 

telahdiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, 

disebutkanbahwa “tugassertatanggungjawab, susunanorganisasi dan tata kerjakepaniteraan 

dan sekretariatdiaturlebihlanjut oleh Mahkamah Agung”.  

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnyadalamhaltugas, 

tanggungjawab, susunanorganisasi dan tata kerjakepaniteraan dan 

kesekretariatanberpedoman pada PERMA RI Nomor 4 Tahun 2018 

tentangPerubahanKeduaatasperaturanMahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentangOrganisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan, 

sehinggasudahterpisahtugas dan wewenangantaraPanitera dan Sekretaris, 

sertamengakibatkanperubahanstrukturorganisasi dan eselonisasi pada bagiankesekretariatan. 

Hal inisesuaidenganamanatUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 

yakniPaniterapengadilantidakmerangkapSekretarispengadilan.  

Pasal 107 PeraturanMahkamah Agung RI 

tersebutbahwaKepaniteraanterdiridariPanitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan 

dan Panitera Muda Hukum dan dalamPasal 282 

mengaturkesekretariatanyangterdiridariSubbagianPerencanaan, TeknologiInformasi dan 
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Pelaporan, SubbagianKepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan SubbagianUmum dan 

Keuangan. Sehingga, dengandiberlakukannya PERMA tersebut, tidakadalagijabatan Wakil 

Panitera dan Wakil Sekretaris di Pengadilan Agama Jombang Kelas I.B sesuaidenganpasal 

457 peraturantersebut. Bagan susunanorganisasiPengadilan Agama Jombang Kelas I.B 

sebagaiberikut: 

 

 
 

Gambar 2. 1 StrukturOrganisasiPengadilan Agama JombangTahun 2018 
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Atas Rahmat Allah SWT, maka Rencana Strategis (RENSTRA) PengadilanAgama 

Jombang Tahun 2015-2019 ini dapat disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan 

JangkaMenengah (RPJMN), sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan 

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.  

Rencana Strategis  Pengadilan Agama Jombang Tahun  2015-2019 ini berisikan tentang 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi  yang akan dilaksanakan 

dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Jombang. Dalam Renstra tersebut juga juga diuraikan 

analisaSWOTyaitumetodeperencanaanstrategis yang digunakanuntukmengevaluasikekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) 

dalamsuatulembaga yang mengarah untuk meningkatkan produktifitas kinerja sertaadanya 

permasalahan-permasalahan yang muncul serta peluang untuk melakukan perbaikan. 

Perubahan yang sangat pesat dan kompleks, makaselama kurun waktu berlakunya 

rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-

penyesuaian seperlunya.  

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan 

Agama Jombang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.  

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Jombang 

kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan 

strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.  

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

yang diharapkan  dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat 

peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel. 
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