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IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan aparatur peradilan yang profesional serta memahami tugas dan
fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar
penyelenggaraan

peradilan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu,

diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap
kegiatan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden
RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden RI tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur
penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi,
dan peranannya dalam pengelolaan Sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP

pada dasarnya

merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah

satu

instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya, seperti:
1. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik
2. Terwujudnya pengendalian, pengawasan dan evaluasi manajemen
3. Terpeliharanya administrasi yang baik
4. Terciptanya pola pikir dan perilaku dengan tetap memperhatikan kaidah serta sosial
budaya yang berlaku.
5. Terwujudnya disiplin kerja dengan reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi
yang melanggar.
Tugas aparat peradilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,
penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana,
bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparat peradilan melalui
kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
Pengadilan Agama Subang

Ikhtisar Eksekutif

penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka memberikan pelayanan publik
yang excelent seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik junto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-

144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan junto. SE
Direktur Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang
Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, dengan
mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih yang
merupakan tujuan utama dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Subang
Tahun 2013 ini sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implemenatsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa
capaian kinerja dari Pengadilan Agama Subang secara ringkas dapat diuraikan pada table
berikut :
No.
1.

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya
penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim

a
b
c

3.

Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
Perkara

a.
b.
c.
d.
e.

Persentase mediasi yang diselesaikan
Persentase mediasi yang menjadi akta
Perdamaian
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali (PK)
Persentase berkas yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
Persentase berkas yang deregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
Persentase akta cerai yang diterbitkan
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Target
2016

Realisasi

100%
0.5%

100%
0.24%

Capaian
Target
(%)
100%
45%

100 %

100%

100%

80 %
95 %

113.98%
111.25%

142.46%
117.1%

5%

2.74%

46.6%

99,5 %

113.8%

114.35%

99,84%

113.8%

113.97%

100 %

113.97%

113.97%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1:360
100 %

1:424
100 %

118 %
100 %

100 %

100 %

100 %
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No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
f.

Persentase penyitaan tepat waktu dan

Target
2016

Realisasi

100 %

100 %

Capaian
Target
(%)
100 %

tempat
4

Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)

a.

Persentase perkara prodeo yang
Diselesaikan

100 %

100 %

100 %

b.

Persentase perkara yang
diselesaikan dengan cara sidang di
luar gedung Pengadilan
Jumlah Jam pelayanan Posbakum
untuk masyarakat miskin

100 %

100 %

100 %

350
Jam

350 Jam

100 %

c.

5

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara
yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

6

Terwujudnya
Pelayanan
publik
melalui meja informasi
di Pengadilan
Meningkatnya kualitas
Pengawasan

Persentase permohonan
yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

1

1

100 %

7

8

Terwujudnya
manajemen
kesekretariatan yang
optimal

a.

informasi

Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat
Prajabatan

b.

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jabatan dan Fungsional

5

12

240%

c.

Jumlah rapat dinas/pembinaan secara
berkala maupun insidentil
Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji

24

24

100 %

9

12

133.4%

d.

Berkala
e.

Jumlah pengusulan kenaikan pangkat

8

8

100%

f.

Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat

1

1

100%

g.

Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ
terhadap pejabat & PNS

34

34

100%

h.

Jumlah pengusulan satyalencana

6

5

84%

i.

Jumlah pembuatan SKP

34

34

100%

j.

Jumlah pengiriman laporan tahunan
Kepegawaian

1

1

100%

k.

Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
pegawai
Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja

100 %

5.657.45
8.900,00

99%

99 %

677.920.
916,00

100%

l.
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No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target
2016

Realisasi

Capaian
Target
(%)

barang
m.

Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
modal

99 %

109.150.
000,00

100%

n.

Jumlah laporan realisasi anggaran

12

12

100%

o.

Jumlah penerimaan PNBP

200 jt

p.

Jumlah kegiatan penghapusan Barang

1

252.294.
420,00
1

126.147
%
100%

2

2

100%

30%

33.35%

111.1%

Milik Negara (BMN)
q.

Jumlah laporan Barang Milik Negara
(BMN)

9

Terwujudnya
pengelolaan website
demi keterbukaan
informasi publik

Persentase publikasi putusan yang
diupload (unggah) ke website
Mahkamah Agung RI

Demikian ikhtisar eksekutif ini disusun sebagai abstraksi dari laporan Akuntabilitas
Kinerja pada Pengadilan Agama Subang tahun 2016.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer,
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak
dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah
satu Badan Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah
Undang-Undang yang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13
ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial
Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah
Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan
kekuasaan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, maka Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009, adapun untuk materi yang sama terdapat dalam pasal 21.
Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan
lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya ditegaskan kembali tentang
pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama
dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya
tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan
Ekonomi Syari’ah.
Untuk pengaturan yang lebih komprehensif terhadap pengaturan pengawasan
hakim dan sebagainya maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah
diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah
diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat
berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok
dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas
(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan
akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
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Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Subang dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat
Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada :
1. Peraturan Presidden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi pemerintah (SAKIP)
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor : 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan kinerja dan Tata cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama.
Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Subang
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya
dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang
dipercayakan kepada publik.
Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada
setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
1. Kedudukan Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di
lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Agama Subang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Pengadilan Agama Subang berkedudukan di ibukota kabupaten, yakni
di Subang, dengan alamat semula di Jln Aipda KS Tubun No.1, 41211, Telp/Fax (0260)
411303, Website : www.pa-subang.go.id, Email : pengadilanagamasubang@yahoo.co.id,
pa.subang@gmail.com dengan kondisi obyektif Kabupaten Subang yang juga menjadi
wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Subang adalah sebagai berikut:

a.

Letak geografis
Bujur Timur
Lintang Selatan

: 107º 31' sampai dengan 107º 54'
: 6º 11' sampai dengan 6º 49'
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b.

Luas dan batas-batas wilayah
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Secara administratif Kabupaten Subang luas wilayahnya mencapai 205.176,95 ha
atau 6,34 % dari luas Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 253 desa dan kelurahan yang
tergabung dalam 30 kecamatan, dengan batas-batas:
 Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
 Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Purwakarta dan
Karawang
 Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat
 Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sumedang
(Pengadilan Agama Subang menetapkan rincian jarak radius dari tempat kedudukan
dengan daerah yang ada menjadi 3 bagian radius sebagaimana ditetapkan
berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang
Nomor : W10-A9/959/HK.05/IV/2016 tanggal 12 April 2016)
c. Jumlah penduduk
Berdasarkan data statistik tahun 2016 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang,
jumlah penduduk Kabupaten Subang sebanyak 1.501.647 jiwa dan sebanyak 98,65
% jiwa beragama Islam.
Dengan melihat kondisi obyektif Kabupaten Subang yang secara geografis
begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta
banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang , maka di
tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai visi dan misi yang
telah dicanangkan adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan
berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan
kualitas pelayanan kepada publik;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan.
Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan
profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif,
aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat.
Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting
untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara
bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan
pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam
rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.
6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksiinstruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Subang
merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya
yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman.
Oleh karenanya, Pengadilan Agama Subang harus turut serta melakukan langkahlangkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang
berdasarkan hukum
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2. Tugas Pokok
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 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.
3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada
Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan
hukum
agama,
pelayanan
riset/penelitian,
pengawasan
terhadap
advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun
hijriyah.
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para
pencari keadilan, di Pengadilan Agama Subang , maka dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh
bagian yang terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,
yang muatannya antara lain sebagai berikut :
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari
setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk
mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
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5.
6.

Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab
utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan
Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan
Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali
manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver
(pengarah/pengendali), System and Enabler (sistim dan penggerak) dan Result (hasil). Oleh
karena itu dalam pelaksanaannya sistim kinerja di Pengadilan Agama Subang telah terfokus
dalam Standar Operasional (SOP) seperti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan
terpinggirkan;
Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri,
Media Massa dan Delegasi ;
Tata persidangan ;
Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
Pelaksanaan sidang keliling ;
Penyampaian Salinan Putusan ;
Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara ;
Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
Publikasi putusan ;
Pengarsipan berkas perkara ;
Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
Permohonan Banding ;
Permohonan Perkara Kasasi ;
Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga);
Pelayanan Informasi;
Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan;
Laporan Perkara.
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C. Struktur Organisasi
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim
Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang)
Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera
Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera
Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh
seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan,
dan Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

KETUA

HAKIM

WAKIL KETUA

PANITERA

SEKRETARIS

Panmud Gugatan

Panmud Permohonan

Panmud Hukum

K. Umum & Keu

K. Kepeg & Ortala

K. Pern, TI & Pel

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

PANITERA PENGGANTI
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D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian
pencapaian kinerja Pengadilan Agama Subang dalam tahun 2016. Capaian kinerja 2016
tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat
mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Subang disusun sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi,
dan Struktur Organsisasi.
Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menjelaskan rencana
strategis periode tahun 2015-2019, dan berbagai Program Prioritas Tahun 2017
sebagaimana tersebut dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Subang Tahun 2016
disertai Perjanjian Kinerjanya.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama
Subang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran
strategis untuk tahun 2017.
Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan Pengadilan Agama Subang tahun 2016, dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

******
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BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah
mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2016 ini merupakan tahun
kedua dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI
yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Visi Pengadilan Agama Subang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai
puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Agama
Subang yang Agung ”
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Subang menetapkan
misi-misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan.

SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

PLAN

DO
Melaksanakan dan memantau/mengukur kinerja
capaian kinerja program/kegiatan

1. Menyusun Renstra, terdiri
dari : Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran (berikut indikator
kinerja sasaran) serta
strategi
cara mencapai
tujuan
dan
sasaran
(Kebijakan dan Program)

CHEK
Mengevaluasi
keberhasilan/kegagalan
dalam
pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi

2. Menyusun Rencana Kerja
Tahunan, terdiri dari :
Sasaran dan Indikator
Sasaran (berikut target),
program, kegiatan dan
indikator kegiatan (berikut
target)

ACTION
Perbaikan
kelembagaan,
ketatalaksanaan,
peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan
pelayanan public
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Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan
Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.
Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas
Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Subang , antara lain :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
2. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim, dengan indikator kinerja : persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
(PK).
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu , tempat dan
para pihak.
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), dengan
indikator kinerja :
a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan
c. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja :
persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti.
6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan, dengan indikator
kinerja : persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator kinerja :
a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal, dengan indikator kinerja :
a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.
b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
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c. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.
d. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
e. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
f. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.
g. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
h. Jumlah pengusulan Satyalencana.
i. Jumlah pembuatan SKP.
j. Jumlah pengiriman Lapuran Tahunan Kepegawaian.
k. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
m. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
n. Jumlah laporan realisasi anggaran.
o. Jumlah penerimaan PNBP.
p. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
q. Jumlah laporan Barang Milik Negara.
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, dengan indikator
kinerja : persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah
Agung RI.
B. TUJUAN
Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan
Agama Subang menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari
keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Subang yang profesional, efektif, efisien,
dan akuntabel.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Subang.
4. Meningkatnya pengawasan ekstern dan intern dalam rangka peningkatan
pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
C. SASARAN
Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Subang
sasaran strategis sebagai berikut :

NO.

SASARAN

1.

Meningkatnya
penyelesaian perkara

menetapkan

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
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NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan.
f.
2.

Meningkatkan
aksepbilitas putusan
Hakim

3

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih
dari 5 bulan.
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali (PK).
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
Majelis.
c.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu , tempat dan para pihak.
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.
f.
4.

5.

6.

7.

8.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan
Terwujudnya
pelayanan publik
melalui meja
informasi di
Pengadilan
Meningkatnya
kualitas pengawasan

a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Terwujudnya
manajemen
kesekretariatan yang
optimal

a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar
gedung Pengadilan
c.

Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.

persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti

a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan
ditindaklanjuti.

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
c.

Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.

d. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
e. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
f.

Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.

g. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
h. Jumlah pengusulan Satyalencana.
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NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

i.

Jumlah pembuatan SKP.

j.

Jumlah pengiriman Lapuran Tahunan Kepegawaian.

k. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja
pegawai.
l.

Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja
barang.

m. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja
modal.
n. Jumlah laporan realisasi anggaran.
o. Jumlah penerimaan PNBP.
p. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
9.

Terwujudnya
pengelolaan website
demi keterbukaan
informasi publik

q. Jumlah laporan Barang Milik Negara.
persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website
Mahkamah Agung RI

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.
No.
1.

KINERJA
UTAMA
Meningkatnya
penyelesaian
perkara

PENJELASAN

INDIKATOR KINERJA
a.

Persentase mediasi
yang diselesaikan.

b.

Persentase

mediasi

yang menjadi akta
perdamaian.
c.

Persentase
perkara
diselesaikan.

sisa
yang

d.

Persentase perkara
yang diselesaikan

e.

Persentase
yang

perkara

diselesaikan

dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan.
f.

Persentase

perkara

Perbandingan
antara
jumlah perkara gugatan
yang harus dimediasi
dengan jumlah perkara
yang dimediasi
Perbandingan
antara
jumlah
perkara
yang
dimediasi dengan jumlah
perkara mediasi yang
menjadi akta perdamaian
Perbandingan
antara
jumlah sisa perkara tahun
sebelumnya
dengan
jumlah
perkara
yang
diselesaikan pada tahun
berikutnya
Perbandingan
antara
jumlah
perkara
yang
diterima dengan jumlah
perkara yang diselesaikan
Perbandingan
antara
jumlah
perkara
yang
diterima dengan jumlah
perkara yang diselesaikan
dalam
jangka
waktu
maksimal 5 bulan
Perbandingan
antara
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jawab
Panitera

SUMBER
DATA
Laporan
bulanan
dan
tahunan

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan
Laporan
bulanan
dan
tahunan.

Panitera

Panitera

Laporan
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No.

KINERJA
UTAMA

yang
diselesaikan
dalam jangka waktu
lebih dari 5 bulan.
2.

3.

Meningkatkan
aksepbilitas
putusan Hakim

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Penanggung
jawab

SUMBER
DATA
bulanan
dan
tahunan.

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan.

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan.

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan.

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Perbandingan
antara
jumlah berkas perkara
yang diterima dengan
jumlah berkas perkara
yang diregister dan siap
didistribusikan ke majelis

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

PENJELASAN

INDIKATOR KINERJA

a.

Persentase perkara
yang
tidak
mengajukan upaya
hukum banding.

b.

Persentase perkara
yang
tidak
mengajukan upaya
hukum kasasi.

c.

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum peninjauan
kembali (PK).

a.

Persentase
yang

berkas
diajukan

Banding, Kasasi dan
PK yang disampaikan
secara lengkap.

b.

Persentase

berkas

yang diregister dan
siap didistribusikan
ke Majelis.

jumlah
perkara
yang
diterima dengan jumlah
perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih
dari 5 bulan
Perbandingan
antara
jumlah
perkara
yang
diselesaikan
dengan
jumlah perkara yang tidak
mengikuti upaya hukum
banding.
Perbandingan
antara
jumlah
perkara
yang
diselesaikan
dengan
jumlah perkara yang tidak
mengikuti upaya hukum
kasasi.
Perbandingan
antara
jumlah
perkara
yang
diselesaikan
dengan
jumlah perkara yang tidak
mengikuti upaya hukum
peninjauan kembali (PK).
Perbandingan
antara
jumlah berkas perkara
banding, kasasi, dan PK
yang diterima dengan
jumlah
berkas
yang
diajukan banding, kasasi
dan PK yang disampaikan
secara lengkap

c.

Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara.

Perbandingan
antara
jumlah berkas perkara
yang diterima dengan
jumlah berkas perkara
yang dibagikan kepada
seluruh majelis hakim

Wakil Ketua

Laporan
bulanan
dan
tahunan

d.

Persentase

Perbandingan
antara
jumlah perkara yang harus
disampaikan
relas
pemberitahuannya
dengan jumlah perkara
yang
disampaikan

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

penyampaian
pemberitahuan
relaas putusan tepat
waktu, tempat dan
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No.

4.

KINERJA
UTAMA

Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)

e.

Persentase akta cerai
yang diterbitkan.

Perbandingan antara akta
cerai yang dicetak oleh
perugas meja 3 dengan
akta cerai yang diterbitkan

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

f.

Persentase penyitaan
tepat waktu dan
tempat.

Perbandingan
antara
jumlah perkara sita yang
diterima dengan jumlah
perkara penyitaan tepat
waktu dan tempat

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

a.

Persentase

Perbandingan
antara
jumlah perkara prodeo
yang diterima dengan
jumlah perkara prodeo
yang diselesaikan
Perbandingan
antara
jumlah
perkara
yang
disidangkan diluar gedung
pengadilan dengan jumlah
perkara yang diselesaikan
dengan cara sidang diluar
gedung pengadilan
Perbandingan
antara
waktu
yang
telah
ditetapkan
dalam
pelayanan
posbakum
dengan
jumlah
jam
pelayanan
posbakum
untuk masyarakat miskin
Perbandingan
antara
jumlah
perkara
permohonan
eksekusi
yang diterima dengan
jumlah
perkara
permohonan
eksekusi
ditindaklanjuti
Cukup jelas

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Sekretaris

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Panitera

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Panitera
dan Sekretaris

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Wakil Ketua

Laporan
bulanan
dan
tahunan

prodeo
diselesaikan.
b.

Persentase

perkara
yang

perkara

diselesaikan

luar
Pengadilan
c.

6.

Terwujudnya
pelayanan
publik melalui
meja informasi
di Pengadilan
Meningkatnya
kualitas
pengawasan

7.

SUMBER
DATA

pemberitahuan
relas
putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
oleh
jurusita/jurusita
pengganti

dengan cara sidang di

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Penanggung
jawab

para pihak.

yang

5.

PENJELASAN

INDIKATOR KINERJA

gedung

Jumlah
jam
pelayanan posbakum
untuk
masyarakat
miskin.

persentase
permohonan
eksekusi
atas
putusan perkara yang
berkekuatan hukum
tetap
yang
ditindaklanjuti
persentase
permohonan
informasi
yang
ditindaklanjuti
a.

Persentase
pengaduan
masyarakat

yang

Perbandingan
antara
jumlah
pengaduan
masyarakat yang diterima
dengan jumlah pengaduan
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No.

8.

KINERJA
UTAMA

Terwujudnya
manajemen
kesekretariatan
yang optimal

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

ditindaklanjuti.

masyarakat
yang
ditindaklanjuti
Perbandingan
antara
temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang diterima
dengan temuan hasil
pemeriksaan
eksternal
yang ditindaklanjuti
Cukup jelas

b.

Persentase temuan
hasil
pemeriksaan
eksternal
yang
ditindaklanjuti.

a.

Jumlah CPNS yang
mengikuti
Prajabatan.

b.

Jumlah

PNS

mengikuti

SUMBER
DATA

Wakil Ketua

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Sekretaris

Laporan
bulanan
dan
tahunan
Laporan
bulanan
dan
tahunan

Diklat
yang

Cukup jelas

Sekretaris

Cukup jelas

Sekretaris

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Cukup jelas

Sekretaris

Laporan
bulanan
dan
tahunan
Laporan
bulanan
dan
tahunan
Laporan
bulanan
dan
tahunan
Laporan
bulanan
dan
tahunan

Diklat

jabatan
Fungsional.
c.

Penanggung
jawab

Jumlah

dan
rapat

dinas/pembinaan
secara
berkala
maupun insidentil.
d.

Jumlah

pengusulan

Kenaikan
Berkala.

Gaji

e.

Jumlah pengusulan
Kenaikan Pangkat.

Cukup jelas

Sekretaris

f.

Jumlah pelaksanaan
sidang baperjakat.

Cukup jelas

Sekretaris

g.

Jumlah

Cukup jelas

Sekretaris

SPMT

pembuatan
dan

SPMj

terhadap pejabat dan
PNS.
h.

Jumlah pengusulan
Satyalencana.

Cukup jelas

Sekretaris

i.

Jumlah
SKP.

pembuatan

Cukup jelas

Sekretaris

j.

Jumlah

pengiriman

Cukup jelas

Sekretaris

Lapuran
Tahunan
Kepegawaian.
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No.

KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

INDIKATOR KINERJA
k.

Persentase

realisasi

penyerapan
anggaran DIPA untuk
belanja pegawai.

l.

Persentase

realisasi

penyerapan
anggaran DIPA untuk
belanja barang.

m
.

Persentase

realisasi

penyerapan
anggaran DIPA untuk
belanja modal.

n.

Jumlah
laporan
realisasi anggaran.

o.

Jumlah
PNBP.

penerimaan

p.

Jumlah

kegiatan

Perbandingan
antara
jumlah anggaran DIPA
yang
diteriam
untuk
belanja pegawai dengan
jumlah
realisasi
penyerapan
anggaran
DIPA
untuk
belanja
pegawai
Perbandingan
antara
jumlah anggaran DIPA
yang
diteriam
untuk
belanja barang dengan
jumlah
realisasi
penyerapan
anggaran
DIPA untuk belanja barang
Perbandingan
antara
jumlah anggaran DIPA
yang
diteriam
untuk
belanja modal dengan
jumlah
realisasi
penyerapan
anggaran
DIPA untuk belanja modal
Cukup jelas

Perbandingan
antara
jumlah Penerimaan PNBP
yang telah ditetapkan
dalam renstra dengan
jumlah penerimaan PNBP
yang telah disetorkan ke
Kas Negara
Cukup jelas

Penanggung
jawab
Sekretaris

SUMBER
DATA
Laporan
bulanan
dan
tahunan

Sekretaris

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Sekretaris

Laporan
bulanan
dan
tahunan

Sekretaris

Laporan
bulanan
dan
tahunan
Laporan
bulanan
dan
tahunan

Panitera
dan Sekretaris

Sekretaris

penghapusan Barang
Milik Negara (BMN).
q.

9.

Terwujudnya
pengelolaan
website demi
keterbukaan
informasi publik

Jumlah laporan
Barang Milik Negara.

Cukup jelas

persentase publikasi
putusan
yang
diupload (unggah) ke
website Mahkamah
Agung RI

Perbandingan
antara
jumlah publikasi putusan
yang diupload yang telah
ditetapkan
jumlahnya
dalam renstra dengan
jumlah publikasi putusan
yang diupload ke website
Mahkamah Agung RI
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E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan Sumber daya yang dikelolanya.
Penetapan Kinerja ini berupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun
2016.
Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Subang Tahun 2016
No.
1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a.
perkara
b.

Meningkatkan
putusan Hakim

6.

0.5%

80%

e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 bulan.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum peninjauan kembali (PK).
Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap.

95%

aksepbilitas a.

efektifitas a.
penyelesaian

5%
99.5%
99.84%
100%
100%

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis.

100%

c.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

1:360

d.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

e.

Persentase akta cerai yang diterbitkan.
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100%

Peningkatan
aksesibilitas a.
masyarakat
terhadap b.
peradilan (acces to justice)

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan
Terwujudnya
pelayanan
publik
melalui
meja

akta

Persentase perkara yang diselesaikan

c.
5.

menjadi

d.

f.

4.

yang

100%

c.

Peningkatan
pengelolaan
perkara

Persentase mediasi
perdamaian.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

b.

3.

100%

Persentase mediasi yang diselesaikan.

c.

f.
2.

Target

100%
100%

Persentase perkara yang diselesaikan dengan 100%
cara sidang di luar gedung Pengadilan
Jumlah jam pelayanan posbakum untuk 350 Jam
masyarakat miskin.
persentase permohonan eksekusi atas putusan 100%
perkara yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
persentase
permohonan
informasi
yang 100%
ditindaklanjuti
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No.

SASARAN STRATEGIS

7.

informasi di Pengadilan
Meningkatnya
kualitas
pengawasan

INDIKATOR KINERJA
a.

Persentase
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti.
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti.
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.

100%

b.

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan
Fungsional.

5

c.

Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala
maupun insidentil.

24

d.

Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.

9

e.

Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.

8

f.

Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.

1

g.

Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap
pejabat dan PNS.

34

h.

Jumlah pengusulan Satyalencana.

6

i.

Jumlah pembuatan SKP.

34

j.

Jumlah
pengiriman
Kepegawaian.

k.

Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA
untuk belanja pegawai.

100%

l.

Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA
untuk belanja barang.

99%

m.

Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA
untuk belanja modal.

99%

n.

Jumlah laporan realisasi anggaran.

o.

Jumlah penerimaan PNBP.

p.

Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik
Negara (BMN).
Jumlah laporan Barang Milik Negara.
persentase publikasi putusan yang diupload
(unggah) ke website Mahkamah Agung RI

b.
8.

9.

Terwujudnya manajemen
kesekretariatan
yang
optimal

Terwujudnya pengelolaan
website demi keterbukaan
informasi publik

Target

a.

q.

Lapuran

Tahunan

100%
1

1

12
200 juta
1
2
30%

******
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 2016
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Subang tahun 2016
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja
Pengadilan Agama Subang dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
No.
1.

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya
penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

3.

Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim

Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
Perkara

a

Persentase mediasi yang diselesaikan
Persentase mediasi yang menjadi akta
Perdamaian
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding

Target
2016
100%
0.5%

Realisasi

%

100%
0.24%

100%
45%

100 %

100%

100%

80 %

113.98%

95 %

111.25%

142.46
%
117.1%

5%

2.74%

46.6%

99,5 %

113.8%

114.35
%
113.97
%
113.97
%

b

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi

99,84%

113.8%

c

100 %

113.97%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1:360
100 %

1:424
100 %

118 %
100 %

e.

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali (PK)
Persentase berkas yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
Persentase berkas yang deregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
Persentase akta cerai yang diterbitkan

100 %

100 %

100 %

f.

Persentase penyitaan tepat waktu dan

100 %

100 %

100 %

a.
b.
c.
d.

tempat
4

Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to

a.

Persentase perkara prodeo yang
Diselesaikan

100 %

100 %

100 %

b.

Persentase perkara yang
diselesaikan dengan cara sidang di
luar gedung Pengadilan

100 %

100 %

100 %
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No.

SASARAN STRATEGIS
justice)

INDIKATOR KINERJA
c.

Jumlah Jam pelayanan Posbakum
untuk masyarakat miskin

Target
2016
350
Jam

Realisasi

%

350 Jam

100 %

5

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara
yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

6

Terwujudnya
Pelayanan
publik
melalui meja informasi
di Pengadilan
Meningkatnya kualitas
Pengawasan

Persentase permohonan
yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

1

1

100 %

7

8

Terwujudnya
manajemen
kesekretariatan yang
optimal

a

informasi

Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat
Prajabatan

b

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jabatan dan Fungsional

5

12

240%

c

Jumlah rapat dinas/pembinaan secara
berkala maupun insidental
Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji

24

24

100 %

9

12

133.4%

d

Berkala
e

Jumlah pengusulan kenaikan pangkat

8

8

100%

f

Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat

1

1

100%

g

Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ
terhadap pejabat & PNS

34

34

100%

h

Jumlah pengusulan satyalencana

6

5

84%

i

Jumlah pembuatan SKP

34

34

100%

j

Jumlah pengiriman laporan tahunan
Kepegawaian

1

1

100%

k

Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
pegawai
Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
barang

100 %

5.657.45
8.900,00

99%

99 %

677.920.
916,00

100%

m

Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
modal

99 %

109.150.
000,00

100%

n

Jumlah laporan realisasi anggaran

12

12

100%

o

Jumlah penerimaan PNBP

200 jt

252.294.
420,00

126.14
7%

l
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No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
p

Jumlah kegiatan penghapusan Barang

Target
2016
1

Realisasi

%

1

100%

2

2

100%

30%

33.35%

111.1%

Milik Negara (BMN)
q

Jumlah laporan Barang Milik Negara
(BMN)

9

Terwujudnya
pengelolaan website
demi keterbukaan
informasi publik

Persentase publikasi putusan yang
diupload (unggah) ke website
Mahkamah Agung RI

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
SASARAN 1 :

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

1. Persentase mediasi yang diselesaikan.
Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%. dan
realisasinya adalah 100% atau 250 perkara dan semuanya telah selesai di mediasi,
sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 70%, maka tahun ini ada kenaikan
persentase mediasi yang diselesaikan sebesar 30%. Hal ini disebabkan karena semua
perkara gugatan yang dihadiri oleh semua para pihak setelah proses persidangan
selesai langsung pada hari itu juga para pihak diarahkan untuk masuk ke ruang mediasi
untuk dilakukan proses mediasi.
2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
Dari perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun ini sebanyak
250 perkara dan persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2016
ditargetkan sebesar 0.5% atau 18 perkara. Adapun realisasinya adalah 0.24% atau 8
perkara, sehingga capaian pada indikator kinerja ini hanya tercapai 45%. Pada tahun
2015, mediasi yang menjadi akta perdamaian belum dijadikan indikator kinerja,
sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dari proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, tapi dari jumlah perkara mediasi
yang diselesaikan pada tahun ini sebanyak 250 perkara dan hanya 8 perkara saja yang
menjadi akta perdamaian, dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah sudah
kuatnya maksud dan tujuan para pihak ke Pengadilan Agama untuk bercerai dan
banyaknya perkara perceraian dengan putusan verstek. Sehingga para mediator sulit
untuk mendamaikannya, yang mengakibatkan tidak tercapainya Capaian pada indikator
kinerja ini.
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 455 perkara.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%
atau 455 perkara, (sesuai dengan sisa perkara tahun 2015) dan realisasinya adalah
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100% atau 455 perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Dan semuanya telah diselesaikan. Pada tahun
2015, sisa perkara yang diselesaikan belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian
pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Adapun alasan yang menjadi penyebab selalu banyaknya sisa perkara dari tahun
ketahun adalah sebagai berikut :
a. Domisili para pihak yang berperkara berbeda Kabupaten/provinsi, sehingga
proses penyampaian/pengembalian relaas panggilan membutuhkan waktu
yang lama, disamping itu juga terkadang masih ditemukan terjadinya
keterlambatan pengembalian relaas panggilan ke Pengaedilan Agama yang
bersangkutan yang menyebabkan persidangan di undur kembali.
b. Para pihak yang berperkara pekerjaannya sebagai PNS/ASN yang ketika
pendaftarannya belum melampirkan bukti surat izin atasa untuk bercerai,
sehingga majelis hakim dalam persidangannya mengundur waktu persidangan
kedepannya dengan waktu yang lama sampai surat izin tersebut selesai.
c. Kedua belah pihak yang berperkara selalu hadir dan memenuhi panggilan dari
majelis dan selalu terjadi perselisihan dalam persidangan/pelik untuk
diselesaikan, seperti mempermasalahkan harta gono gini, hak waris dan yang
lainnya, sehingga majelis hakim dalam menyidangkannya butuh waktu lama
untuk menyelesaikannya demi memberikan putusan yang seadil-adilnya.
4. Persentase perkara yang diselesaikan.
Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2016 ini
sebanyak 4243 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 455 perkara
sehingga ada 4698 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016
ditargetkan sebesar 80% atau 2880 perkara. Adapun perkara yang diselesaikan
sebanyak 4103 perkara atau 113.98%, sehingga capaian pada indikator kinerja ini
sebesar 142.46%, dan semuanya telah diselesaikan. Bila dibandingkan dengan realisasi
tahun 2015 yang capaiannya 102%, maka tahun ini ada kenaikan persentase perkara
yang diselesaikan, sebesar 40.46%. Adapun alasan yang menjadi penyebab naiknya
capaian pada indikator kinerja ini adalah telah diberlakukan prosedur penanganan
perkara secara cepat dan biaya ringan, dan salah satunya adalah proses unduran sidang
untuk dalam kota diundur satu minggu kedepan.
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada
tahun 2016 target yang ditetapkannya adalah 95% atau 3420 perkara. Adapun
realisasinya sebanyak 111.25% atau 4005 perkara, sehingga capaian pada indikator
kinerja ini telah tercapai 117.1%. dan semuanya telah selesai dilaksanakan. Pada tahun
2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, belum
dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. adapun alasan yang menjadi penyebab
naiknya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena banyaknya perkara yang
diselesaikan sampai dengan putusan verstek, sehingga proses persidangannya hanya
dua kali atau kadang 3 kali persidanga sudah diselesaikan dan proses unduran sidang
untuk dalam kota diundur satu minggu kedepan, ditambah dengan perkara
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permohonan/voluntair yang diselesaikan dengan 1 kali persidangan, sehingga makin
banyaknya perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan
sebesar 5% atau 180 perkara. Adapun realisasinya adalah 2.74% atau 98 perkara dan
semuanya telah diselesaikan. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini hanya tercapai
46.6%. Pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5
bulan, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun alasan yang menjadi penyebab tidak
tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah sama dengan alasan yang ada
pada point 3 diatas tentang persentase sisa perkara yang diselesaikan, sedangkan
sistem penghitungan capaian (%) berpedoman pada pola penghitungan semakin kecil
realisasi terhadap target, maka semakin bersar capaiannya, dengan menggunakan
rumus : [1+(1-Realisai/Target)x 100].
SASARAN 2 :

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2016
diatrgetkan sebesar 99.5% atau 3582 perkara adapun realisasinya adalah 113.8% atau
4096 perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian pada indikator
kinerja ini telah tercapai 114.35%. pada tahun 2015, perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun
2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun alasan yang menjadi
penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja disebabkan karena banyaknya
perkara yang diselesaikan sampai dengan putusan verstek, sehingga proses
persidangannya hanya dua kali atau kadang 3 kali persidanga sudah diselesaikan, hal ini
diindikasikan bahwa dengan tidak hadirnya tergugat/termohon telah menjadi sebuah
kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga upaya hukum untuk banding sangat
sedikit.
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2016
ditargetkan sebesar 99.84% atau 3594 perkara adapun realisasinya sebesar 113.8% atau
4096 perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian pada indikator
kinerja ini telah tercapai 113.97%. pada tahun 2015, perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun
2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun alasan yang menjadi
penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena banyaknya perkara yang
diselesaikan sampai dengan putusan verstek, sehingga proses persidangannya hanya
dua kali atau kadang 3 kali persidanga sudah diselesaikan, hal ini diindikasikan bahwa
dengan tidak hadirnya tergugat/termohon telah menjadi sebuah kesepakatan antara
kedua belah pihak, sehingga upaya hukum untuk kasasi sangat sedikit.
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3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) pada
tahun 2016 ditargetkan sebesar 100% atau 3600 perkara adapun realisasinya adalah
113.97% atau 4102 perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian
pada indikator kinerja ini telah tercapai 113.97%. pada tahun 2015, perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian
pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 4103 perkara, sedangkan
yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 4102 perkara. Jadi perkara yang
mengajukan upaya hukum PK adalah 1 perkara yaitu : 2886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs
(perkara bantuan dari Pengadilan Agama Tigaraksa) pada tanggal 15 april 2016.
SASARAN 3 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara
lengkap.
Persentase berkasa yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100% atau
15 berkas perkara, semuanya telah diselesaikan dan disampaikan kepada Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Barat. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai
100%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang capainnya 100%. Maka tahun
ini tidak ada kenaikan persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap. Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya
capaian pada indikator kinerja ini adalah pembukuan pada buku register telah dibuat
sebagaimana mestinya, dan pencatatan yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK) telah dilaksanakan secara tertib dan baik sesuai dengan pola
bindalmin kedalam buku register sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada
pengadilan tingkat Banding sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan.
Berikut tabel perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali (PK) yang
disampaikan secara lengkap.

1. Berkas Yang diajukan Banding
Jenis Putusan

No

No Perkara Tingkat Pertama

Nomor Putusan Tingkat
Banding

1

1558/Pdt.G/2015/PA.Sbg

0093/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

-

√

2

2838/Pdt.G/2015/PA.Sbg

0234/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

√

-

-

3

1577/Pdt.G/2015/PA.Sbg

0245/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

-

√

-

4

1149/Pdt.G/2016/PA.Sbg

0266/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

√

-

-

5

2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg

-

-

-

-

6

1313/Pdt.G/2016/PA.Sbg

-

-

-

-

7

1296/Pdt.G/2016/PA.Sbg

-

-

-

-
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2. Berkas Yang Diajukan Kasasi
NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

NO

1.

NO PERKARA TK
PERTAMA

NO PUTUSAN TK.
BANDING

0209/Pdt.G/2016/PA.Sbg

0184/Pdt.G/2015/PTA.Bd
g

NO
PUTUS
AN TK.
KASAS
I
0399
K/AG/2
016

2582/Pdt.G/2016/PA.Sbg

0199/Pdt.G/2015/PTA.Bd
g

1369/Pdt.G/2016/PA.Sbg

0269/Pdt.G/2015/PTA.Bd
g

1714/Pdt.G/2016/PA.Sbg

0226/Pdt.G/2015/PTA.Bd
g

2838/Pdt.G/2016/PA.Sbg
1149/Pdt.G/2016/PA.Sbg

PUTUSAN TK. KASASI
Dikuat
kan

Dibat
alkan

Tidak
dapat
diterima

-

-

-

-

√

0392
K/AG/2
016

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

0470
K/AG/2
016

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0056/Pdt.G/2015/PTA.Bd
g
0234/Pdt.G/2015/PTA.Bd
g
0266/Pdt.G/2016/PTA.Bd
g

2402/Pdt.G/2016/PA.Sbg

PUTUSAN TK.
BANDING
Dikuat Dibat
kan
alkan

Berkas Yang Diajukan Peninjauan kembali (PK)
Nomor
Perkara
Tingkat
Pertama

No.
Putusan
Tingkat
Banding

No.
Putusan
Tingkat
Kasasi

No.
Putusan
Tingkat
PK

1558/Pd
t.G/201
5/PA.Sb
g

0093/P
dt.G/20
16/PTA.
Bdg

-

-

Putusan Tingkat
Banding
Dikuat
Dibat
kan
alkan
√

Putusan Tingkat Kasasi

Dikuat
kan

Dibat
alkan

Dikuat
kan

Putusan Tingkat
PK
Dibatal
Tidak
kan
Dapat
Diterima

2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016
ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100% atau 4243 perkara, semuanya
telah diregister dan telah selesai didistribusikan ke Majelis. Sehingga capaian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015
yang capaianya 100%, maka tahun ini tidak ada kenaikan persentase berkas yang
diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
Tercapainya sasaran pada indikator kinerja ini karena Berkas yang diterima oleh bagian
pendaftaran langsung dimasukan kedalam buku register oleh petugas tarkait, hari
selanjutnya berkas naik ke pimpinan/ketua untuk ditetapkan majelis hakimnya,
kemudian hari selanjutnya berkas turun ke Panitera untuk ditetapkan Panitera/Panitera
Penggantinya berikut Jurusita/Jurusita Penggantinya (dilakukan setiap satu hari pada
hari kerja), seteh itu diberikan ke petugas register untuk di bukukan dan kemudian pada
hari itu juga berkas diterima oleh ketua majelis hakimnya, kegiatan seperti ini telah
tertuang dalam SOP berperkara.
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3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2016 diatrgetkan sebesar
1:360. Adapun realisasinya adalah 1:424 atau 118%. Dari 4243 perkara yang diterima
dibagi 10 Majelis Hakim, semuanya telah diregister dan telah selesai didistribusikan ke
Majelis Hakim. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 118%. Pada
tahun 2015, mediasi yang dijadikan akta perdamaian, belum dijadikan indikator kinerja,
sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini
adalah telah meningkatnya penerimaan perkara pada tahun 2016.
4. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak.
Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya adalah 100%.
Semuanya telah selesai dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sehingga capaian
pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Dengan jumlah perkara yang diselesaikan
sebanyak 4103 perkara. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang capainnya
100%. Maka tahun ini tidak ada kenaikan persentase penyampaian pemberitahuan relas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Adapun alasan yang menjadi penyebab
tercapainya capaian pada indikator kinerja ini tidak terlepas dari proses penyampaian
pemberitahuan relaas putusan selalu dilaksanakan tepat waktu ke tempat para pihak
berdasarkan perintah dari Ketua Majelis Hakim, baik perintah dari dalam maupun dari
luar kantor (tabayyun) yang diatur sesuai dengan pola bindalmin.
5. Persentase Akta Cerai yang diterbitkan.
Persentase Akta Cerai yang diterbitkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%. Dan
realisasinya adalah 100% atau 3170 perkara, semuanya telah selesai diterbitkan.
Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 94%. Maka tahun ini ada kenaikan
persentase akta cerai yang diterbitkan sebesar 6%.
Prosedur penerbitan Akta Cerai ini adalah ketika berkas perkara telah diminutasi oleh
Ketua Majelis maka berkas tersebut disampaikan kepada petugas Meja 3 untuk
dipersiapkan pencetakan Akta Cerainya. Apabila berkas Cerai Gugat sudah Berkekuatan
Hukum Tetap (BHT) maka Akta Cerai langsung dicetak dan diterbitkan. Apabila berkas
Cerai Talah ketika telah BHT maka berkas tersebut ditentukan jadwal sidang ikrarnya
dan ketika setelah diikrarkan Akta Cerainya langsung dicetak kemudian diterbitkan dan
bisa ditunggu oleh pihak berperkara pada hari itu juga Akta Cerainya bisa diambil.
Prosedur seperti ini terus berjalan sampai sekarang, sehingga capaian pada indikator
kinerja ini telah tercapai 100%.
6. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2016 ditargetkan sebesar
100%. dan realisasinya sebesar 100% atau 1 perkara. Perkara tersebut Nomor :
2886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs masuk pada tanggal 22 Maret 2016 dan telah selesai
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dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini
telah tercapai 100%. Pada tahun 2015, penyitaan tepat waktu dan tempat belum
dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
Prosedur penyitaan dilakukan berdasarkan pasal 227 HIR, telah dilaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada hambatan yang begitu berarti
sehingga dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara lancar.
SASARAN 4 :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to
Justice)

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar
100%, dan realisasinya adalah 100%, atau 87 perkara, semuanya telah selesai
dilaksanakan dan dibantu oleh anggaran DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun 2016,
sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 90%, maka tahun ini ada kenaikan
persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 10%, sesuai dengan adanya
penambahan anggaran perkara prodeo pada tahun ini. Adapun alasan yang menjadi
penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena jumlah perkara prodeo
yang diterima, semuanya dapat diselesaikan tanpa ada kendala.
2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung
pengadilan.
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung
pengadilan ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100%, atau 257 perkara,
semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercaiap 100%. Pada tahun 2015, perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang
diluar gedung pengadilan belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada
tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja ini sangat
membantu masyarakat yang daerahnya berjauhan dengan gedung Kantor Pengadilan
Agama Subang Karena prosedur pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan ini adalah
untuk membantu masyarakat sebagai para pencari keadilan yang sulit untuk bisa datang
ke Pengadilan Agama, karena wilayahnya sangat berjauhan.
3. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.
Persentase jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin pada tahun 2016
ditargetkan sebanyak 350 Jam, dan realisasinya adalah 350 Jam. Semuanya telah
terlayani dan telah terselesaikan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercapai 100%. Pada tahun 2015, di Pengadilan Agama Subang belum dibentuk layanan
Posbakum, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Program posbakum untuk masyarakat miskin di Pengadilan Agama Subang baru berjalan
satu tahun pada tahun 2016 melalui sistem penunjukan langsung oleh pihak pengadilan
kepada biro bantuan hukum yang bersedia memberikan layanan hukum bagi
masyarakat, dan masyarakat sebagai para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan
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Agama Subang merasa sangat terbantu dengan adanya layanan posbakum tersebut.
Adapun anggaran yang di pakai untuk terselenggaranya layanan posbakum tersebut
telah tersedianya anggaran DIPA Pengadilan Agama Subang.
SASARAN 5 :

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya
sebesar 100% atau 4 perkara, semuanya telah dilaksanakan dan telah ditindaklanjuti,
sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 102%, maka tahun ini terjadi penurunan
persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti sebesar 2%.
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah berjalannya
prosedur penanganan perkara sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diatur dalam
SOP berpekara, dan kinerjanya selalu diawasi oleh pimpinan dan hakim pengawas
bidang. Sehingga jenis perkara apapun yang masuk harus ditreima dan ditindaklanjuti.
SASARAN 6 :

Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan

Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan
sebesar 100%, dan realisasinya sebesar 100%. Semuanya telah dilaksanakan dan
ditindak lanjuti, sehingga capaian pada indiakator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 100%, maka tahun ini tidak
ada kenaikan persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini didasari oleh prinsip keterbukaan dalam
memberikan informasi kepada publik agar bisa lebih mengoptimalkan sumber informasi
yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Subang telah
menyiapkan informasi via papan leaflet yang meliputi : Prosedur Berperkara, Panjar Biya
Perkara, Layanan Hukum, Berperkara secara Cuma-Cuma dan tersedia pula Layanan
Informasi dan Pengaduan (berikut layanan pengaduan melalui contact person). Dan
Masing-masing papan disediakan pada letak-letak strategis yang mudah dibaca serta
mudah mudah dipahami oleh masyarakat. Disamping itu juga telah tersedia layanan
informasi melalui interner di situs web : www.pa-subang.go.id.
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SASARAN 7 :

Meningkatnya kualitas pengawasan.

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan
sebesar 100%, adapun realisasinya adalah – (nihil). Sedangkan layanan dan pengaduan
selalu terbuka untuk umum dan bahkan telah tersedianya layanan pengaduan melalui
contact person. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 100%, maka tahun ini tidak
ada kenaikan persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena telah tercapainya juga persentase
permohonan informasi yang ditindaklanjuti sehingga memberikan kepuasan bagi
masyarakat tentang layanan yang dilakukan oleh seluruh pegawai pengadilan yang telah
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat para pencari keadilan. Hal ini telah
terbukti juga dari hasil responden masyarakat tentang kepusan masyarakat terhadap
pelayanan publik yang hasilnya memuaskan.
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016
ditargetkan sebesar 100%. Dan realisasinya adalah 100% atau 4 kali pemeriksaan,
semuanya telah selesai ditindaklanjuti. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 100%.
Maka tahun ini tidak ada kenaikan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
Adapun realisasi pada indikator kinerja ini adalah 4 kali pemeriksaan diantaranya
sebagai berikut :
a. pemeriksaan dari tim pengawasan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
khusus tentang Aplikasi Sistem Informasi kepegawaian (Simpeg). Terdapat beberapa
temuan diantaranya tentang Upload Dokumen Pegawai yang belum terisi dan dari
temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dan diselesaikan pada saat itu juga.
b. Pemeriksaan dari tim monitoring dan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat meliputi semua unsur baik dari bidang
kepaniteraan maupun kesekretariatan. Terdapat juga beberapa temuan dan dari
temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dan diselesaikan pada saat itu juga dan
dijadikan pedoman agar tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang.
c. Pemeriksaan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada bulan
September tahun 2016 dalam hal Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Teknologi
Informasi, SIPP dan LPSE, untuk Infrastruktur di Pengadilan Agama Subang telah
berjalan dengan baik. Adapun SIPP ada kendala-kendala yang harus diselesaikan
seperti hasil migrasi perkara dari SIADPA per tahun 2015 tidak 100% termigrasi. Jadi
admin harus menyelesaikan apa yang ada di SIPP seperti halnya yang ada di SIADPA,
dari hal tersebut admin langsung menindak lanjuti dan berusaha untuk bisa
diselesaikan. Dari hasil temuan ini Ketua Pengadilan Agama Subang secara langsung
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membentuk tim khusus yang berjumlah 5 orang untuk menyelesaikan permasalahan
yang ada dalam aplikasi SIPP tersebut.
d. Pemeriksaan dari tim monitoring dan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang dilaksanakan pada Tanggal 09 Desember
2016 dalam hal monitoring dan evaluasi tentang audit bidang kepaniteraan dan
kesekretariatan yang berkaitan dengan mutasi Ketua Pengadilan Agama Subang ke
Pengadilan Agama Kendal. Dari hasil audit yang dilakukan tidak ditemukan selisih
baik dari bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan.

SASARAN 8 :

Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal

1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 1
orang, dan realisasinya adalah 1 orang, telah selesai dilaksanakan di Balitbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung RI pada Tanggal 22 Februari sampai dengan 24 Maret 2016
yang meliputi 319 jam pendidikan dan pelatihan, yang bernama Andi Apriyanto, S.H.
NIP : 1985040432015031002, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai
100%. Pada tahun 2015, CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan belum dijadikan
indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.
2. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional.
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional pada tahun 2016 ditargetkan
sebanyak 5 orang, adapun realisasinya adalah 12 orang, semuanya telah selesai
melaksanakan Diklat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 240%.
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, yang capaiannya 125%, maka tahun ini
ada kenaikan jumlah PNS yang mengikuti diklat jabatan dan fungsional sebesar 115%.
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan semua peserta tidak ada
yang menolak untuk berangkat melaksanakan tugasnya ketika ada permintaan untuk
melaksanakan Diklat. Dan juga target yang ditetapkannya tidak banyak karena peserta
yang didiklatkan bukanlah peserta yang atas dasar permintaan dari Pengadilan Agama
Subang, melainkan peserta yang atas dasar permintaan dari Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Barat maupun Mahkamah Agung RI. Berikut pegawai yang telah mengikuti Diklat
Jabatan dan Fungsional :
NO

NAMA

1.

Khoiruddin, S.Ag.

2.
3.

Andi Apriyanto, SH.
Dudy Mardani, SH

4.

Nurtahyudin, S.Kom

JENIS KEGIATAN
Diklat Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) Angkatan IV
Diklat Pra Jabatan TK. III
Bimtek Lap. Penyusunan
Keuangan
Bimtek Lap. Penyusunan
Keuangan
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5.

Drs. H. Sarmin, MH.

6.
7.

Drs. Sartino, SH,
MH.
Dra. Nurhayati

8.

Drs. Dailami

9.

Drs. Abdul Hamid
Mayeli, S.H, M.H.
Maman Mansyur,
SHI
Maman Mansyur,
SHI
Drs. Sartino, S.H,
M.H.

10.
11.
12

Diklat Sertifikasi Hakim
Ekonomi Syariah
Diklat Sertifikasi Hakim
Ekonomi Syariah
Diklat Sertifikasi Hakim
Ekonomi Syariah
Diklat Sertifikasi Hakim
Ekonomi Syariah
Diklat Sertifikasi Hakim
Ekonomi Syariah
Diklat Penyusunan
Akuntabilitas MA-RI
Diklat Pengadaan Barang dan
Jasa TA 2016
Sertifikasi Hakim Ekonomi
Syarriah

22 Jul 2016
22 Jul 2016
22 Jul 2016
22 Jul 2016
22 Jul 2016
12 Agst 2016
2 Okt 2016
6 Nop 2016

3. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.
Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil pada tahun 2016
ditargetkan sebanyak 24 kegiatan, dan realisasinya adalah 24 kegiatan, semuanya telah
ditindak dari hasil rapat tersebut, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2015 tidak ada indikator kinerja tentang rapat
dinas, melainkan pembinaan internal secara klasikal oleh unsur pimpinan, adapun
substansi kegiatannya sama dengan kegiatan rapat dinas. Bila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2015 yang capaiannya 100%, maka tahun ini tidak ada kenaikan capaian
jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil. Tercapainya capaian
pada indikator kinerja ini adalah untuk meningkatkan kinerja seluruh pegawai ke arah
yang lebih baik lagi, sehingga target yang ditetapkan ditingkatkan dari 12 kegiatan
menjadi 24 kegiatan dalam 1 tahun.
4. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 9
orang, adapun realisasinya adalah 12 orang, semuanya telah diusulkan, sehingga
capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 133.4%. Pada tahun 2015, jumlah
pengusulan kenaikan gaji berkala belum dijadikan indikator kinerja, sehinggga capaian
pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena banyaknya Hakim
yang mutasi masuk ke Pengadilan Agama Subang pada tahun 2016 dan sudah waktunya
diusulkan kenaikan gajinya, sedangkan pada Pengadilan Agama sebelumnya belum
waktunya untuk diusulkan.
5. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 8 orang,
dan realisasinya adalah 8 orang, semuanya telah selesai diusulkan melalui Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Barat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai
100%. Pada tahun 2015, pengusulan kenaikan pangkat belum dijadikan indikator
kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun
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sebelumnya. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena jumlah
pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya sudah diketahui dari tahun-tahun
sebelumnya dan ditindaklanjuti oleh Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana sejak kurang lebih 6 bulan sebelumnya dan dibawah pengawasan
pimpinan. Sehingga capaianya tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
6. Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat.
Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 1
kegiatan. Dan realisasinya adalah 1 kegiatan, dan telah selesai dilaksanakan, sehingga
capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2015, pelaksanaan
sidang baperjakat belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016
tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercapainya capaian pada
indikator kinerja ini karena mengusulkan Bapak Nurtahyudin, S.Kom., semulan Jurusita
Pengganti, diusulkan menjadi Kasubbag. Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama
Subang, dan Ibu Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H., semula Kasubbag. Umum dan
Keuangan telah di usulkan menjadi Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Subang.
7. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS.
Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS pada tahun 2016
ditargetkan sebanyak 34 surat, dan realisasinya adalah 34 surat, semuanya telah selesai
dibuat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun
2015, pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS belum dijadikan indikator
kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena target
yang ditetapkan telah disesuaikan dengan jumlah pegawai, sehingga capaiannya dapat
tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
8. Jumlah pengusulan satyalencana.
Jumlah pengusulan satyalencana pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 6 orang,
adapun realisasinya adalah 5 orang, semuanya telah selesai diusulkan, sehingga capaian
pada indikator kinerja ini hanya tercapai 84%. Pada tahun 2015, pengusulan
satyalencana belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak
dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak tercapainya capaian pada
indikator kinerja ini karena satyalencana yang dikirimkan dari Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI tidak sesuai jumlahnya dengan apa yang diusulkan
dari Pengadilan Agama Subang. karena jumlah yang diusulkan ada 6 orang sedangkan
yang diterima hanya 5 piagam saja. Padahal seluruh peserta yang diusulkan telah
memenuhi seluruh persyaratan yang diminta.
9. Jumlah pembuatan SKP.
Jumlah pembuatan SKP pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 34 berkas, dan
realisasinya adalah 34 berkas, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian
pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2015, pembuatan SKP belum
dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan
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dengan tahun sebelumnya. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan
karena target yang ditetapkan disesuaikan dengan jumlah pegawai, sehingga
capaiannya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
10. Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian.
Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian pada tahun 2016 ditargetkan
sebanyak 1 laporan, dan realisasinya adalah 1 laporan, semuanya telah selesai
dilaksanakan dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, sehingga
capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2015, pengiriman
laporan tahunan kepegawaian belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada
tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercapainya capaian
pada indikator kinerja ini adalah pengiriman laporan tahunan kepegawaian menjadi
sebuah laporan yang sifatnya wajib dan rutinitas yang harus dibuat pada setiap akhir
tahun.
11. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai pada tahun
2016 ditargetkan sebesar 100%, adapun realisasinya adalah 99%, atau
5.668.458.900,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh
delapan ribu sembilan ratus rupiah), semuanya telah selesai direalisasikan, sehingga
capaian pada indikator kinerja ini hanya tercapai 99%. Bila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2015 yang capaiannya 100%, maka tahun ini ada penurunan realisasi
penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai sebesar 1%.
Berikut tabel realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
Rekapitulasi Belanja Pegawai
NO

SATUAN KERJA

PAGU DIPA
(Rp)

REALISASI
(Rp)

SISA

1.

Pengadilan Agama Subang (01)

5.707.106.000

5.668.466.900

38.639.100
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Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Barang pada tahun 2016

dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Rincian belanja pegawai tersaji pada tabel di bawah ini:

NO

MAK

URAIAN

1
2

511111
511119

3

511121

4

511122

5

511123

6

511124

7
8
9

511125
511126
511129

10

511151

11

512211

Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Tunjangan
Isteri/Suami PNS
Belanja Tunjangan Anak PNS
Belanja Tunjangan Struktural
PNS
Belanja Tunjangan Fungsional
PNS
Belanja Tunjangan PPh. PNS
Belanja Tunjangan Beras PNS
Belanja Uang Makan
Belanja Tunjangan Umum
PNS
Belanja Uang Lembur
JUMLAH

PAGU DIPA
(Rp)

REALISASI
(Rp)

SISA

1.487.258.000
24.000

1.865.876.960
22.749

(378.618.960)
1.251

148.726.000

135.588.230

13.137.770

59.492.000

44.067.372

15.424.628

33.800.000

37.440.000

(3.640.000)

2.889.315.000

2.812.525.000

76.790.000

631.044.000
122.792.000
300.432.000

444.344.249
88.859.340
225.790.000

186.699.751
33.932.660
74.642.000

23.203.000

2.945.000

20.258.000

11.020.000

11.008.000

12.000

5.707.106.000

5.668.466.900

38.639.100

12. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang pada tahun 2016
ditargetkan sebesar 99%, dan realisasinya adalah 99%. atau 677.920.916,00 (enam
ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas
rupian), Semuanya telah selesai direalisasikan, sehingga capaian pada indikator kinerja
ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya
100%, maka tahun ini tidak ada kenaikan persentase realisasi penyerapan anggaran
DIPA untuk belanja barang.
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REKAPITULASI BELANJA BARANG
PENGADILAN AGAMA SUBANG
PAGU DIPA

REALISASI

(Rp)

(Rp)

Pengadilan Agama Subang (01)

595.000.000

590.648.916

4.351.084

Pengadilan Agama Subang (04)

88.000.000

87.272.000

728.000

683.000.000

677.920.916

5.079.084

O

SATUAN KERJA

1.
2.

Total

SISA

KET

Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Barang pada tahun 2016

dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

REALISASI BELANJA BARANG

99%

Realisasi
Sisa

1%

Adapun rincian realisasi belanja barang dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

NO
A

RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01

MAK

URAIAN

523121

Perawatan Kendaraan Roda 4

4

522111

Listrik

3
5
7

REALISASI
(Rp)

SISA

Belanja Barang Operasional

1
2

PAGU DIPA
(Rp)

523121
523121
522112
521114

Perawatan Kendaraan Roda 2
Perawatan Inventaris Kantor
Telepon
Pos

48.000.000

47.996.014

120.000.000

116.560.950

10.500.000
36.420.000
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7.200.000
5.400.000

10.491.180
36.406.684

7.072.056
5.400.000

3.986
8.820

13.316

3.439.050

127.994
0
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8
9

10
A
B
1

B

523121
521111
521115
-

Pemeliharaan Gedung

14.000.000

Keperluan Perkantoran

186.600.000

Honor Operasional
JUMLAH

13.997.350

185.853.740

2.650

746.260

340.758.383

42.000.000

335.556.978

42.000.000

5.201.405

64.440.000

64.440.000

64.190.800

249.200

595.000.000

64.440.000

590.648.916

4.351.084

Belanja Barang Non

0

Operasional

524111

Perjalanan Biasa
JUMLAH

JUMLAH BELANJA BARANG

0

RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DIPA 04
NO

MAK

PAGU DIPA
(Rp)

URAIAN

1

524111

2

521219

3

524111

4

522131

Monitoring Administrasi
Kepaniteraan Tata Kerja dan
Tata Kelola Peradilan Agama
(Belanja Perjalanan Biasa)
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
(Pembebasan Biaya
Perkara/Prodeo)
Melaksanakan Sidang Diluar
Gedung Pengadilan (Belanja
Perjalanan Biasa)
Belanja Jasa Konsultan (Pos
Bantuan Hukum)
JUMLAH

REALISASI
(Rp)

SISA

1.500.000

1.500.000

0

22.500.000

22.322.000

178.000

24.000.000

23.550.000

450.000

40.000.000

39.900.000

100.000

88.000.000

87.272.000

728.000

13. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal pada tahun 2016
ditargetkan sebesar 99%, dan realisasinya adalah 99%. atau 109.150.000,00 (seratus
sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), semuanya telah selesai direalisasikan,
sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 100%, maka tahun ini tidak ada kenaikan
realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
Rekapitulasi Belanja Modal
NO
1

SATUAN KERJA
Pengadilan Agama Subang

PAGU DIPA
(Rp)
110.000.000
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Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Modal pada tahun 2016

dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Rincian Realisasi Belanja Modal
NO
1

MAK
532111

URAIAN
Alat Pengolah Data dan
Komunikasi
JUMLAH

PAGU DIPA
(Rp)

REALISASI
(Rp)

PERSENTASI
(%)

110.000.000

109.150.000

99,23

110.000.000

109.150.000

99,23

14. Jumlah laporan realisasi anggaran.
Jumlah laporan realisasi anggaran pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 12 laporan,
dan realisasinya adalah 12 laporan, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga
capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2015, laporan
realisasi anggaran belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2016
tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercapainya capaian pada
indikator kinerja ini disebabkan karena setiap akhir bulan Kasubbag. Umum dan
Keuangan melalui stafnya harus menyelesaikan laporan realisasi anggaran dan
melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
15. Jumlah penerimaan PNBP.
Jumlah penerimaan PNBP pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), adapun realisasinya sebanyak 126.147%. atau 252.294.420,00 (dua
ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh
rupiah), semuanya telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan aturan yang berlaku,
sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 126.147%. Bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015 yang capaiannya 84.19%, maka tahun ini ada kenaikan
jumlah penerimaan PNBP sebesar 41.957%.
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Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah terjadinya
peningkatan penerimaan jumlah perkara antara yang diterima pada tahun 2015
sebanyak 3.558 perkara, sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak
4.243 perkara, jadi telah terjadi penambahan penerimaan perkara pada tahun 2016
sebanyak 685 perkara, sehingga sangat mempengaruhi terhadap pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
16. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara pada tahun 2016 ditargetkan
sebesar 1 kegiatan, dan realisasinya adalah 1 kegiatan, semuanya telah dilakukan
penghapusan, sehingga capian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada
tahun 2015, kegiatan penghapusan BMN belum dijadikan indikator kinerja, sehingga
capaian pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini dikarenakan Pengadilan Agama Subang
telah melakukan 1 (satu) kali kegiatan Penghapusan Barang berupa meubelair bekas
yang kondisinya rusak berat, laptop, komputer, printer dan lain lain dengan jumlah item
sebanyak 319 unit, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan izin pelelangan dari
Mahkamah Agung RI dengan surat persetujuan Nomor 97.b/BUA/PL.07/04/2016
tanggal 29 April 2016 dan telah dilakukan pelelangan di hadapan Pejabat Lelang pada
tanggal 19 Juli 2016 dengan mendapakan harga jual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah) dari nilai limit awal yang ditetapkan sebesar Rp. 3.038.000,- (tiga juta tiga puluh
delapan ribu rupiah) dan disetor ke kas negara dengan nomor NTPN:
166692RUVUUQ7N0I. Kegiatan penghapusan ini dilakukan mengingat beberapa
mebelair Pengadilan Agama Subang telah tidak layak pakai dan telah mendapat
penggantian mebeulair baru.
SASARAN 9 :

Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik.

Persentase publikasi putusan yang di upload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI
Persentase publikasi putusan yang di upload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI
pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 30%, dan realisasinya adalah 33.35%, semuanya
telah selesai di upload ke website Mahkamah Agung RI, sehingga capaian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 111.1%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun
2015 yang capaiannya 52%, maka tahun ini ada kenaikan persentase publikasi putusan
yang di upload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI sebesar 59.1%. Tercapainya
capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena sudah ditetapkannya petugas
khusus untuk mempublikasikan putusan ke website Mahkamah Agung RI demi
tercapainya keterbukaan informasi ke publik.
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Pengadilan Agama Subang Tahun
2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target
maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut
tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja
berdasarkan penetapan kinerja.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, karena kualitas pelayanan yang
telah ada selama ini harus dapat dipertahankan diwaktu yang akan datang.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Subang
dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola
Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain
itu Pengadilan Agama Subang dalam rangka terwujudnya pelayanan prima
kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman
pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik junto Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan junto. SE Direktur Jenderal Nomor:
0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja
Informasi di Lingkungan Peradilan Agama
4. Penyelesaian perkara tahun 2016 pada Pengadilan Agama Subang secara
umum telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa
perkara tahun 2015 sebanyak 455 perkara, ditambah dengan perkara yang
diterima tahun 2016 sebanyak 4243 perkara sehingga perkara yang ditangani
oleh Pengadilan Agama Subang berjumlah 4698 perkara.
5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan
kendala, bahkan dalam realisasinya pada tahun 2016. Adapun sisa anggaran yang
ada lebih khusus karena ada upaya penghematan anggaran.
B. SARAN - SARAN
Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat , agar :
1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama
Subang kelas I.A
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya yang
berorintasi sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial,
bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat
pertama.
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C. PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Subang ini dibuat
sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2016.
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Subang yang
diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang
terkait, mulai dari unsur Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta
seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai
program kerja yang telah tersusun;
Kami menyadari pada tahun 2016 ini masih terdapat beberapa program kerja
yang perlu mendapat peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas.
******
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