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KATA PENGANTAR 

 Segala Puji bagi  Allah swt.  dengan sebenar-benar pujian. Salam sejahtera 

semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhlukNya, Muhamad Rasulullah saw.  

 Atas kerjasama semua pihak terkait, akhirnya Pengadilan Agama Polewali 

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 

2020, PK Tahun 2021 dan RKT 2022 dan Dokumen Perjanjian  Kinerja Tahun 2021 

tepat waktu. Laporan ini kami susun dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 27 

November 2020, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan 

gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Satker berdasarkan suatu 

sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya 

dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian 

kinerja dan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan. 

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 

ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik 

untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

 

         Polewali,  31  Januari 2021 

Ketua, 

 

 

Dewiati, S.H., M.H. 
NIP. 19720117 199802 2 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Kondisi Umum 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama 

Polewali Tahun 2020 merupakan langkah lanjutan dalam menjalankan Rencana 

Strategis (Renstra) lima tahunannya (2020-2024) dan disusun berpedoman pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan 

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara 

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja 

adalah: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai. 

2.  Sebagai upaya perbaikan berkesinarnbungan bagi instansi pernerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

   Laporan kinerja juga  merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah lembaga  yang baik 

(good governance). Untuk itu, Pengadilan Agama Polewali  berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban 

tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja 

secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk 

mengkomunikasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali  dalam satu tahun 

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta 

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 

A.1. STRUKTUR ORGANISASI 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan  Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
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Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka 

struktur organisasi Pengadilan Agama Polewali terdiri dari: 

1. Ketua Pengadilan Agama 

2. Ketua Pengadilan Agama  

3. Hakim 

4. Sekretaris  

- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 

- Kasubbag Umum dan Keuangan 

- Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan 

5. Panitera 

- Panmud Permohonan  

- Panmud Gugatan 

- Panmud Hukum 

- Panitera Pengganti 

- Jurusita 

- Jurusita Pengganti  

A.2. Tugas dan Fungsi 

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep 

Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 

tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan 

Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah 

Agung, yang ditindaklanjuti dengan : 

1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di 

lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari 

Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 

Maret 2004. 

2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan 

Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang 

dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004. 
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Berdasarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tersebut, maka 

Pengadilan Agama mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja organisasinya di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan 

lainnya. 

1. Kedudukan Pengadilan Agama Polewali 

Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004, maka 

peradilan agama (termasuk Pengadilan Agama Polewali) bersama peradilan 

lainnya telah satu atap di Mahkamah Agung RI, sehingga seluruh pembinaan 

teknis dan non teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, termasuk pembinaan 

yang selama ini dilakukan oleh Departemen Agama (sekarang, Kementrian 

Agama) dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial.  

2. Tugas dan Fungsi 

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara antara 

orang-orang yang beragma islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan; (c) 

wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) sadaqah dan; (i) ekonomi 

syariah. 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama 

dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya: 

1. Pengangkatan anak 

2. Zakat, infaq 

3. Ekonomi Syariah 

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: 

a. Bank syariah 

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

c. Asuransi Syariah 
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d. Reasuransi Syariah 

e. Reksa Dana Syariah 

f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangkau Menengah Syariah 

g. Sekuritas Syariah 

h. Pembiayaan Syariah 

i. Pegadaian Syariah 

j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah 

k. Bisnis Syariah 

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk 

memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Kabupaten 

Polewali Mandar yang mayoritas beragama Islam. 

Di samping itu, Pengadilan Agama Polewali dengan kekuatan yang dimiliki 

tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara 

pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats). 

B. Potensi Permasalahan  

  Dengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) dan clean governance, bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Polewali 

adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  yang terus 

diupayakan dengan cara menjaga kualitas sistem pengendalian internal 

sebagai tuntutan Mahkamah Agung Republik Indonesia  untuk 

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

2. Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas 

diberlakukannya transparansi sebagai implemetasi dari tuntutan masyarakat 

terhadap penegakan hukum.  

C. Sistematika Penyajian 

Sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2020 adalah 

sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan 
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 Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang 

sedang dihadapi organisasi.  

Bab II Perencanaan Kinerja. 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja 

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capalan kinerja sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi; 

4. Mernbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika 

ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagal.an atau peningkatan/ penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyata.an kinerja). 

B. Realisasi Anggaran, Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang 

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV Penutup  

 Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

rneningkatkan kinerjanya.  
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Lampiran: 

1) Perjanjian Kinerja 

2) Lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 

 

2.1. VISI DAN MISI. 

Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama 

yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah berupaya 

pada tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra 2020-2024) membuktikan dirinya 

benar-benar dapat berkiprah sebagai aparatur Mahkamah Agung di daerah dalam 

memberikan pelayanan keadilan dan menjembatani sengketa di tengah-tengah 

masyarakat atau berupaya sebagai fasilitator kesepakatan antara pihak yang 

memerlukan mediasi pengadilan. 

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan 

masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi 

dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Polewali untuk lebih 

berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan 

dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.  

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan pandangan visioner, didukung 

kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut 

dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam 

pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035. 

Rencana Strategis 2020-2024 ini (selengkapnya pada Bundel Renstra 2020-

2024 tersendiri) merupakan kelanjutan Rencana Strategis sebelumnya dan merupakan 

upaya perbaikan secara kontinu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. 

Renstra 2020-2024 ini merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya 

yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya 

melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap 

sistem dan kebijakan bidang aparatur peradilan termasuk pembinaan terhadap akhlak 

dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai 

efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif. 

Reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi 

Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakekatnya merupakan tindakan 

atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan. 

 

Visi  Pengadilan Agama Polewali  mengacu pada Visi Mahkamah Agung, Visi 

Mahkamah Agung dirumuskan sebagai berikut:  
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MISI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” 

(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035) 
 

 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Agung ”. 

 (Visi Pengadilan Agama Polewali 2020 – 2024) 
 

 
Misi Pengadilan Agama Polewali 

2020 – 2024 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparan 
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka 

peningkatan pelayanan masyarakat 
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 

efektif dan efisien 
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. 

Seluruh aparatur Pengadilan Agama Polewali telah mengupayakan agar seluruh 

langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai 

lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, 

perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama 

Polewali  dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat 

tujuan strategis yang dirumuskan,  merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara 

bertahap.  

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan 

strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja 

(performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi  

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

3) Publik percaya bahwa Pengadila Agama Polewali memenuhi butir 1 dan 2 di atas.  

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2024, Sasaran Strategis Pengadilan Agama Polewali adalah  sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kinerja  penyelesaian perkara  

2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice ) 

5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

6. Peningkatan kualitas pengawasan.  

7. Peningkatan kualitas SDM 

8. Perningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan Tupoksi 

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi 

Pengadilan Agama Polewali 
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3. PROGRAM UTAMA dan KEGIATAN POKOK  

Program utama pembangunan peradilan khususnya Pengadilan Agama Polewali 

2020-2024 diupayakan fokus pada reformasi birokrasi yang mengacu pada rancangan 

Cetak Biru (blue print) Mahkamah Agung Tahun 2010-2035. 

Enam sasaran strategis yang telah diuraikan di atas, merupakan arah bagi 

Pengadilan Agama Polewali untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan 

memuat rincian program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :  

1. Program Penyelesaian Perkara. 

Tujuan : Terwujudnya implementasi Standar Operasional Prosedur dalam  

Penyelesaian  perkara secara konsisten. 

Sasaran 1  :  Meningkatnya  kecepatan dan keakuratan penyelesaian perkara.  

Sasaran 2 : Meningkatnya kecepatan pembuatan Putusan Majelis  

                  maksimal 7 hari setelah dibacakan putusan. 

Sasaran 3  : Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara melalui Mediasi.  

Sasaran 4  : Meningkatnya tertib administrasi perkara. 

 

Kegiatan Pokok : Menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara 

Kegiatan 1 : Menyelenggarakan persidangan 

Kegiatan 2 : Melaksanakan administrasi persidangan dan minutasi 

Kegiata   3 : Melaksanakan pembuatan  produk hasil persidangan (Salinan 

Putusan/ Penetapan, Akta Cerai) dan eksekusi 

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Transparansi Informasi. 

Tujuan  :   Meningkatkan transparansi dan informasi peradilan  

Sasaran 1 : Terwujudnya transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat 

Sasaran 2 : Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan 

 

Kegiatan Pokok : Menyelenggarakan Transparansi Informasi peradilan dan  

                          Pengaduan Publik 

Kegiatan 1 : Penginputan kondisi perkara yang diterima PA.Polewali 

Kegiatan 2 : Uploding data perkara pada Website, Infoperkara.badilag dan  

                   Direktori Putusan Kepaniteraan MA RI 

Kegiatan 3 :  Menyelenggarakan pelayanan meja informasi (Information Desk) 

 dan layanan pengaduan masyarakat 



  

11 

 

 

Kata Pengantar 
 

Kegiatan 4 : Penginputan data pengelolaan keuangan APBN, PNBP, profil 

 pegawai, data arsip perakara, asset BMN dan kegiatan pegawai 

 PA.Polewali pada WebSite 

3. Optimalisasi Pelaksanaan Justice For All 

Tujuan  : Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau  

               pengadilan 

Sasaran 1 : Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu 

Sasaran 2 : Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses  

                  pengadilan. 

Kegiatan Pokok : Menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat yang kurang  

                          mampu atas pelayanan peradilan (Justice For All) 

Kegiatan 1 : Pelayanan Perkara Prodeo  

Kegiatan 2 : Pelaksanaan Sidang Keliling 

4. Program Optimalisasi Anggaran Berbasis Kinerja 

Tujuan  : Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja 

Sasaran 1 : Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan  

                 pelayanan kepada masyarakat 

Kegiatan Pokok : Pendistribusian kebutuhan belanja didasarkan pada sasasan  

                          kinerja tahunan 

Kegiatan 1 : Membuat dan menyusun perencanaan anggaran 

Kegiatan 2 : Inventarisasi kebutuhan berdasarkan sasaran kinerja 

Kegiatan 3 : Menyusun kebutuhan berdasarkan prioritas sasaran kinerja 

Kegiatan 4 : Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan  

                   mekanisme yang telah ditetapkan 

Kegiatan 5 : Mendistribusikan belanja APBN sesuai perencanaan dan program  

                   prioritas utama perencanaan kinerja satker 

 

II. PERJANJIAN  KINERJA 2020 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Meialui 

pejanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi 

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 
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(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelurnnya. Dengan 

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga rnencakup outcome yarrg dihasilkan dari 

kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya. 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah:  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pernberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Pengadilan Agama Polewali  telah membuat perjanjian/penetapan kinerja tahun 

2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. 

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir 

tahun 2020. 

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Polewali tahun 2020 disusun  berdasarkan 

pada Evaluasi Rencana Kinerja Tahun 2020 / LKjIP 2019 yang telah ditetapkan 

sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tidak ada perbedaan 

dengan Rencana Kinerja Tahun 2020. Ringkasan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 

2020 selengkapnya sebagai berikut : 

PERJANJIAN  KINERJA TAHUNAN 2020 
PENGADILAN AGAMA POLEWALI 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

   1. Terwujudnya  Proses 
Peradilan  yang  Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

1. Persentase  sisa  perkara  yang 
diselesaikan  

100 % 

2. Persentase  perkara  yang 
diselesaikan tepat waktu  

99 % 

3. Persentase  penurunan  sisa perkara 20 % 
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4. Persentase  perkara  yang  tidak 
mengajkan upaya : 

- Banding  
- Kasasi 
- PK 

 

99 % 
99 % 

100 % 

5. Indeks responden pencari keadilan  
yang  puas  terhadap layanan 
peradilan 

99 % 

2. Peningkatan efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara 

1. Persentase isi putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu   

99 % 

2. Persentase  perkara  yang 
diselesaikan melalui Mediasi 

8 % 

3. Persentase  berkas  perkara  yang 
dimohonkan  Banding,  Kasasi dan  
PK  yang  diajukan  secara lengkap 
dan tepat waktu 

100 % 

4. Persentase putusan yang menarik 
perhatian  masyarakat  (Ekonomi 
Syari’ah)  yang  dapat  diakses secara 
online dalam waktu 1 hari sejak 
diputus. 

100 % 

3. Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan  

 

 

 

 

 

 

1. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100 % 

2. Persentase perkara yang dapat 
diselesaikan dengan cara sidang 
keliling  

100 % 

3. Persentase perkara permohonan 
(Voluntair) identitas hukum 

100 % 

4. Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan 
bantuan hukum (Posbakum) 

100 % 
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4. Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan  

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

100 % 

 

 
 

III. RENCANA KINERJA TAHUN 2021  

Rencana Strategi lima tahunan (2020 – 2024) Pengadilan Agama Polewali 

sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan  

dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun 

anggaran. 

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan 

Agama Polewali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagaimana 

dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang  Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) 2021 telah diupayakan seiring dan sejalan 

pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak 

birunya (blue print) dan sesuai dengan Rencana Startegis 2020-2024 PA. Polewali.  

Rencana Kinerja Tahunan 2021, sebagai kelanjutan Pengadilan Agama Polewali 

dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan 

berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan penerapkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai 

upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.  

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Pengadilan Agama 

Polewali, sebagai berikut: 

 
PEJANJIAN  KINERJA TAHUN 2021 
PENGADILAN AGAMA POLEWALI 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan  

100 
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Transparan dan 
Akuntabel b. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 
99 % 

 c. Persentase penurunan sisa perkara 20% 

 d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum : 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 

98% 
99% 

100% 

 e. Index responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

99% 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

a. Persentase isi putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu 

99% 

 b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui Mediasi 

7% 

 c. Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 
yang diajukan secara lengkap dan 
tepat waktu 

100% 

 d. Persentase putusan yang menarik 
perhatian masyarakat (Ekonomi 
Syari’ah) yang dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari sejak 
putus. 

100% 

3 Meningkatnya Akses 
Peradilan Bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

 

 

 

a. Persentase perkara prodeo 100% 

 b. Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar gedung 

100% 

 c. Persentase perkara permohonan 
(Voluntair) Identitas hukum 

100% 

 d. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 

0% 
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 layanan bantuan Hukum (Posbakum) 

4 Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi ) 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

17 

 

 

Kata Pengantar 
 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian  Kinerja Tahun 2020 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2020 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing 

indikator kinerja sasaran. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut 

dapat digambarkan dalam tabel di bawah. 

 

MENINGKATNYA  PROSES PERADILAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL   

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya  Proses 

Peradilan  yang  

Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

1. Persentase  sisa  
perkara  yang 
diselesaikan  

100 % 58/58 
(perkara) 

100% 

2. Persentase  perkara  
yang diselesaikan 
tepat waktu 

99 % 1401 / 1436 
(perkara) 

98% 

3. Persentase  
penurunan  sisa 
perkara 

20 % 44 / 58 
(perkara) 

24,14% 

4. Persentase  perkara  
yang  tidak 
mengajkan upaya : 
a. Banding  
b. Kasasi 
c.    PK 

 

100 % 
99 % 

100 % 

(perkara) 

1425 / 1436 
1431 / 1436 
1436 / 1436 

 

99,23% 
99,65% 
100% 

5. Indeks responden 
pencari keadilan  yng  
puas  terhadap 
layanan peradilan 

99 % 1421 / 1436 
(perkara) 

98,96% 
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MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA    

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

1 2 3 4 5 

Peningkatan Efektifitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara  

1. Persentase isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu   

99 % 1436 / 1436  
(perkara) 

100% 

2. Persentase  perkara  
yang diselesaikan 
melalui Mediasi 

8 % 
6 / 554 

(perkara) 
1,08% 

3. Persentase  berkas  
perkara  yang 
dimohonkan  Banding,  
Kasasi dan  PK  yang  
diajukan  secara 
lengkap dan tepat waktu 

100 % 5 / 5 
(perkara) 

100% 

4. Persentase putusan 
yang menarik perhatian  
masyarakat  (Ekonomi 
Syari’ah)  yang  dapat  
diakses secara online 
dalam waktu 1 hari 
sejak diputus. 

100 % 1/1 100% 

 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN 
TERPINGGIRKAN  

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

100 % 
5 / 5 

(perkara) 100 % 

2. Persentase perkara 
yang dapat diselesaikan 
dengan cara sidang 

 
100 % 

 
13 / 13 

(kegiatan) 

 
100% 
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Meningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan  

keliling  

3. Persentase perkara 
permohonan (Voluntair) 
identitas hukum 

100 % 790 / 790 
(perkara) 

100% 

4. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Posbakum) 

100 % 200 / 200 
(jam Layanan) 

100% 

 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

1 2 3 4 5 

 

Peningkatan Kepatuhan 

Terhadap Putusan 

Pengadilan 

 

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

100 % 0 / 4 
(perkara) 

0% 

 

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja 

Analisa akuntabilitas kinerja diperoleh dengan cara mengukur pencapaian 

sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran 

kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali. Capaian kinerja sasaran 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dan 

selanjutnya membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui 

keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mencapai Rencana Strategis lima tahunan 

(2020-2024).  

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama 

Polewali pada 5 (lima) tahun mendatang dan progress report pada Tahun 2020 adalah 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan  Proses Peradilan  yang  Pasti, Transparan dan Akuntabel  

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 
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3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan  

4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan  

 

Selanjutnya untuk memberi gambaran yang ditail pada tiap-tiap indikator akan 

dianalisa dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan-

hambatan yang menyertainya, sebagai berikut: 

 

1. Meningkatnya  Penyelesaian Perkara  

Hasil evaluasi dari sasaran ini, dengan 5 (enam) indikator kinerja ada 4 

(empat) indikator kinerja memenuhi target. 

Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2008 yang diganti dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 yang telah 

menjadi Program Prioritas Peradilan, tidak terkecuali  untuk Peradilan Agama 

Polewali. Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung dalam beberapa pertemuannya selalu menggaungkan kata-kata “damai” 

sebagai program utama penyelesaian perkara. Para pihak diajak untuk mencari 

solusi persoalan diantara mereka hingga mencapai kata sepakat (win-win 

solution). 

Disini diupayakan pemahaman penyelesaian sengketa melalui 

penelaahan secara mendalam atas isi Perma No 1 Tahun 2016 dan aturan 

TataLaksannya atau tujuan diharuskannya proses mediasi. Upaya telah 

dilakukan oleh Majelis Hakim ataupun mediator untuk agar para pihak yang 

bersengketa merasa adanya kepuasan diantara mereka manakala mediasi atau 

perdamaian dapat dilakukan, baik melalui mediasi ataupun perdamaian dalam 

persidangan, dikarenakan hampir dapat dipastikan ada salah satu pihak 

(terutama Tergugat/Termohon) menyatakan rasa tidak puas, manakala putusan 

dijatuhkan oleh pengadilan (bersifat ajudikasi), sehingga langkah mediasi harus 

menjadi prioritas kinerja peradilan.  

Adapun untuk Tahun 2020, persentase sisa perkara sebanyak 58 perkara 

yang semuanya telah diputus pada tahun 2020. Selanjutnya untuk perkara yang 

diputus tepat waktu (diminutasi kurang dari 4 bulan) sebanyak 1401 perkara dari 

1436 perkara yang putus atau 98% perkara. 

Ditahun 2019 perkara yang belum putus sebanyak 44 perkara sedangkan 

ditahun 2020 menigkat 24,14% atau sebanyak 58 perkara yang belum putus. Hal 

ini disebabkan perkara yang terdaftar pada bulan november-desember masih 

berproses yang memang tidak dimungkinkan untuk diputus pada tahun 2020. 
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Perkara banding selama tahun 2019 yang belum putus sebanyak 3 

perkara dan ditahun 2020 ada 9 perkara yang dimohonkan untuk Banding. 

Sehingga ada 12 perkara banding yang berproses selama tahun 2020. Tercatat 

8 perkara telah diputus ditahun 2020, 1 perkara dicabut ditingkat banding, 

sehingga tersisa perkara banding sebanyak 3 perkara ditahu 2020.   

Perkara Kasasi yang belum diputus ditahun 2019 sebanyak 4 perkara 

dan ditahun 2020 ada 5 perkara yang dimohonkan untuk kasasi, sehingga ada 9 

perkara yang berproses untuk kasasi. Dan selama tahun 2020 ada sebanyak 3 

perkara kasasi yang telah diputus, sehingga tersisa 6 perkara kasasi yang masih 

proses. 

Perkara peninjauan kembali sampai tahun 2019 adalah 1 perkara dan 

ditahun 2020 tidak ada perkara yang dimohonkan untuk peninjauan kembali. 

Perkara tersebut belum putus sampai dengan tahun 2020 ini.   

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran strategis menigkatnya proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terpenuhi 4 dari 5 indikator yang 

ditentukan. 

 

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

Persentase berkas perkara yang disidangkan, diputus, diterbitkan salinan 

putusannya dan akta cerainya tahun ini semua sesuai dengan target. Hal 

tersebut dapat dimaklumi karena tahun ini proses persidangan dan penyelesaian 

adminstrasi perkara sudah diberlakukan SIPP versi 3.1.5 dimana software ini 

memiliki menu-menu yang semakin lengkap. SIPP disamping sebagai media 

pengolah data juga memilki jaringan interkoneksi yang lebih kaya dibanding 

aplikasi sebelumnya, sehingga membantu semua realisasi capaian terhadap 

akses informasi penyelesaian perkara. Ditambah dengan 9 aplikasi inovasi dan 2 

inovasi tambahan yang disarankan oleh dirjen Badilag yakni : 

I. Aplikasi Notifikasi Perkara 

II. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan 

III. Aplikasi Antrian Sidang 

IV. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan 

V. Aplikasi Command Center 

VI. Aplikasi PNBP fungsional 

VII. Aplikasi e-Eksaminasi Perkara 

VIII. Aplikasi e-Register Perkara 

IX. Aplikasi e-Keuangan Perkara 
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Yang sering menjadi kendala dalam proses penyelesaian perkara 

biasanya karena para pihak tidak segera mengambil salinan putusan/penetapan 

atau akta cerai di pengadilan, demikain pula untuk pengiriman ke KUA 

terkendala biaya pengiriman, namun berkat  kerja keras semua stakeholder 

hambatan-hambatan tersebut bisa teratasi. 

Adapun 3 dari 4 indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran 

strategis “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara” telah 

tercapai. Indikator yang tidak tercapai ialah kurangnya keberhasilan  

menyelesaian perkara secara mediasi yang hanya mencapai 1,08% atau 6 

perkara dari 554 perkara gugatan. 

 

3. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN  

Untuk layanan hukum bagi pihak yang tidak mampu dengan biaya DIPA 

yang pada tahun 2020 tersedia  5 perkara prodeo yang telah terserap habis 100 

% sampai bulan Desember. Dan untuk sidang yang dilaksanakan diluar gedung 

pengadilan telah dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan dari 13 kegiatan yang telah 

ditargetkan.  

Untuk pelayanan meja informasi selalu aktif sesuai jam kerja. Telah 

melayani berbagai kebutuhan informasi pencarai keadilan, baik lisan maupun 

tertulis. Kegiatan yang direkam dan dilaporkan  adalah pelayanan yang 

terdokumen. Sementara untuk pengaduan tertulis, sepanjang tahun 2020 adalah 

nihil. Hal tersebut terjadi sangat mungkin karena pencari keadilan merasa 

terlayani dengan baik. Dalam hal pelayanan dan kepuasan pencari keadilan 

Pengadilan Agama Polewali telah mengadakan surve kepuasan pencari keadilan 

dalam rangka penyelenggaran Akreditasi pada bulan November 2020. Dari 100 

responden  dan  9 unsur pelayanan yang ditanyakan memperoleh nilai A+ 

(sangat baik). 

Untuk layanan pihak berperkara yang butuh bantuan lebih dalam layanan 

hukum, Pengadilan Agama Polewali telah bekerjasama pihak Posbakum yang 

telah melayani sebanyak 200 jam layanan dalam 1 tahun atau sebanyak 810 

perkara gugatan dan permohonan.  

 

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

Ditahun 2020 ini Pengadilan Agama tidak pernah melaksanakan 

eksekusi dari 4 perkara yang telah dimohonkan untuk dieksekusi. Hal ini 
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dikarenakan faktor keamanan yang tidak kondusif. Berikut daftar perkara yang 

telah dimohonkan untuk eksekusi : 

NO. NOMOR PERKARA 
T A N G G A L 

PENYEBAB TIDAK 
DIEKSEKUSI PERMOHONAN 

EKSEKUSI 
PENETAPAN 

TEGURAN 

1. 252/Pdt.G/2013/PA. Pwl 04-06-2020 10-06-2020 Faktor keamanan 

2. 267/Pdt.G/2013/PA. Pwl 03-12-2015 17-12-2015 Belum tambah biaya 

3. 60/Pdt.G/2013/PA.Pwl 24-11-2014 13-12-2015 
Proses lelang, namun 

ditolak oleh Kantor 
Lelang 

4. 261/Pdt.G/2019/PA.Pwl 04-06-2020 09-06-2020 Faktor Keamanan 
 

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Ditahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B mengelola 

2 DIPA yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG).  

Untuk DIPA 01 (BUA) mendapat Anggaran (PAGU) sebesar Rp. 

4.940.388.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus 

delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana pada akhir tahun per tanggal 31 

Desember 2020 realisasi belanja sebesar Rp. 4.605.552.110,- (empat milyar 

enam ratus lima juta lima ratus lima puluh dua ribu serarus sepuluh ribu rupiah) 

atau 93,04% dari anggaran PAGU, sehingga sisa anggaran sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 345.485.890,- (tiga ratus empat puluh 

lima juta empat ratrus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh 

rupiah).  

Untuk DIPA 04 (BADILAG) mendapat Anggaran (PAGU) sebesar Rp. 

57,500,000,- (lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) dimana pada akhir 

tahun per tanggal 31 Desember 2020 realisasi belanja sebesar Rp. 57,500,000,- 

(lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah)  atau 100% dari anggaran PAGU, 

sehingga sisa anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 

0,- (nihil). 

Adapun pembagian belanja dari total anggaran pada PAGU tersebut, 

dibagi menjadi 3 macam jenis belanja, yakni; Belanja Pegawai, Belanja Barang 

dan Belanja Modal. Rincian penjelasan tiap bagian belanja tersebut dapat 

dirincikan sebagai berikut :  
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1. BELANJA PEGAWAI 

Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 

Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.961.440.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam 

satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana per 31 Desember 2020 

terealisasi sebesar Rp. 3.632.650.660,- (tiga miliyar enam ratus tiga puluh dua 

juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan 

persentase penyerapan sebesar 91,70% sehingga sisa anggaran sampai 31 

Desember 2020 sebesar Rp. 328.789.340,- (tiga ratus dua puluh delapan juta 

tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), rincian 

sebagai berikut : 

URAIAN BELANJA PEGAWAI PAGU REALISASI SISA 

Beban Gaji Pokok PNS 1,411,130,000 1,301,976,400 109,153,600 

Beban Pembulatan Gaji PNS 219,000 16,861 202,139 

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 98,166,000 87,548,700 10,617,300 

Beban Tunj. Anak PNS   37,549,000 32,424,956 5,124,044 

Beban Tunj. Struktural PNS 36,400,000   36,400,000 0 

Beban Tunj. Fungsional PNS 1,675.800,000 1,574,385,000 101,415,000 

Beban Tunj. PPh PNS 222,406,000 211,051,263 11,354,737 

Beban Tunj. Beras PNS 69,836,000 61,122,480 8,713,520 

Beban Uang Makan PNS 229,944,000 210,865,000 19,079,000 

Beban Tunjangan Umum PNS 9,890,000 4,810,000 5,080,000 

Beban Tunjangan Kemahalan  170,100,000 112,050,000 58,050,000 

 Total Pagu 3,961,440,000   3,632,650,660 328,789,340 

 

Anggaran belanja pegawai tersebut untuk membiayai gaji 6 Hakim, 7 

Panitera/Panitera Pengganti, 4 Jurusita dan 5 tenaga non yudisial.  
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2. BELANJA BARANG 

Belanja Barang pada Satker Pengadilan Agama Polewali TA.2020 

sebesar Rp 978,948,000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan 

ratus empat puluh delapan  ribu rupiah), realisasi per 30 Desember 2020 

sebesar Rp.962,251.450,- (sembilan ratus enam puluh dua juta duaratus lima 

puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan sisa anggaran sebesar 

Rp.16.696,550,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima 

raus lima puluh  rupiah) adapun rincian sebagai berikut: 

URAIAN BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA 

Belanja Perjalanan Biasa       62,270,000 61,898,304 821,696 

Belanja Keperluan Perkantoran 328,304,000 319,893,000 8,410,700 

Belanja Pengiriman Surat Dinas  3,600,000 3,576,000 24,000 

Belanja Honor Operasional Satuan  50,470,000 50,290,000 180,000 

Belanja Barang Operasional Lainnya 31,407,000   30,056,000 1,351,000 

Belanja Persediaan Barang Konsumsi   26,417,000   26,402,600 14,400 

Belanja Langganan Listrik 68,100,000 67,656,870 443,130 

Belanja Langganan Telepon 6,000,000 1,283,732 4,716,268 

Belanja Langganan Air   600,000 534,000 66,000 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung  141,180,000 141,180,000   0 

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 7,000,000 6,816,000 183,970 

Belanja Barang Operasional/Covid 19 8,000,000 8,000,000 0 

Belanja Biaya Pemeliharaan Mesin   98,180,000 97,694,614 485,386 

 Total Pagu  978,948,000 962,251,450 16,696,550 

 

Anggaran belanja barang tersebut membiayai beberapa item sebagai berikut: 

 Honorarium : 2 Satpam, 3 Pramubakti dan 1 Supir 
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 Pengelola Keuangan : 5 Pegawai 

 Belanja Jasa : Listrik, Telepon, Internet dan Air 

 Biaya Operasional : ATK, Kebersihan Kantor, Pengiriman Laporan dll 

 Biaya pemeliharaan gedung kantor : Pagar, Halaman dan ruangan kantor 

 Biaya Pemeliharaan Mesin : 15 unit AC, 25 PC, 14 Laptop dan 28 Printer. 

3. BELANJA MODAL 

Belanja Modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 

2020 sebesar Rp 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian 

sebagai berikut: 

URAIAN BELANJA MODAL PAGU REALISASI SISA 

Alat Pengolah Data Pendukung  
Kepaniteraan 25,000,000 25,000,000 0 

Total Realisasi 25,000,000 25,000,000 0 

 

Anggaran belanja modal tersebut untuk pengadaan 5 unit laptop untuk Hakim. 

4. BELANJA KEPANITERAAN 

Belanja kepaniteraan pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun 

Anggaran 2020 sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut: 

URAIAN BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA 

Pembebasan Biaya Perkara 1,500,000 1,500,000 0 

Sidang Keliling 30,000,000 30,000,000 0 

Layanan Bantuan Hukum 26,000,000 20,000,000 0 

 Total Pagu  57,500,000 57,500,000 0 

 

Ditahun 2020 Pos Batuan Hukum (POSBAKUM) menerima anggaran 

DIPA-04  dari pengadilan Agama Polewali sebesar Rp. 26.000.000,- dan 

melayani sebanyak 810 perkara diantaranya  596 perkara Gugatan dan 214 

perkara Permohonan. Rincian sebagai berikut: 
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NO. BULAN 
PERKARA 

JUMLAH 
GUGATAN PERMOHONAN 

1. Januari 33 12 45 

2. Februari 37 17 54 

3. Maret 38 9 47 

4. April 32 19 51 

5. Mei 37 14 51 

6. Juni 32 13 45 

7. Juli 23 19 42 

8. Agustus 49 21 70 

9. September 47 16 63 

10. Oktober 33 20 53 

11. Nopember 38 26 64 

12. Desember 37 18 55 

 TOTAL 596 214 810 

 

Dari penerimaan perkara Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B 

sebanyak 1.436 perkara, Pos Bantuan Hukum melayani 810 perkara atau 42,92 

% dari perkara yang diterima. Hal ini disebabkan terbatasnya biaya/anggaran 

POSBAKUM yang diterima dari DIPA-04 sebesar Rp. 20.000.000,- per 200 jam 

layanan konsultasi.  

Untuk pelaksanaan sidang keliling selama tahun 2020 sebanyak 13 

kegiatan. 10 kegiatan merupakan sidang keliling yang menggunakan anggaran 

DIPA-01 Badilag, 3 kegiatan meruakan sidang terpadu bersama Kementrian 

Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dibiayai langsung oleh 

pihak perkara berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. 

Berikut rincian Sidang Keliling tahun 2020 : 

JADWAL SIDANG  MAJELIS LOKASI PERKARA ANGGARAN 

Sidang Keliling 

1.  13  & 14 -02- 2020 A Kec. Campalagian 40 DIPA-04 

2.  12  & 13 -03- 2020 C2 Kec. Matakali Tonrolima 35 DIPA-04 

3.  12  & 13 -03- 2020  B,C2 Kec. Alu 42 DIPA-04 

4.  27  & 28 -07- 2020  A, C1 Kec. Matakali 21 DIPA-04 
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5.  27 / 28 -08-2020  B, C3 Kec. Campalagian 27 DIPA-04 

6.  28 -08- 2020  C1 Kec. Luyo 25 DIPA-04 

7.   22-10- 2020  C2 Kec. Balanipa  28 DIPA-04 

8.   22-10-2020  A Kec. Limboro 14 DIPA-04 

9.  26-10-2020  C3 Kec. Campalagian 25 DIPA-04 

10. 26-10-2020  A Kec. Wonomulyo 21 DIPA-04 

Sidang terpadu 

1. 13 – 05 – 2020  A Kec. Mapilli 8 PEMDA 

2. 14 – 05 – 2020  C.2 Kec. Mapilli 8 PEMDA 

3. 15 – 05 – 2020  C.1 Kec. Mapilli 8 PEMDA 

Total Perkara   302  

 

Bagi pihak yang tidak mampu, Pengadilan agama Polewali 

menyediakan kuota 5 perkara yang biayanya ditanggung oleh pemerintah, 

dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.1.500.000,- atau Rp. 300.000,- per 

perkara.  

Tahun 2020 ini seluruh anggaran tersebut telah terealisasi pada bulan 

Desember 2020. Bahkan beberapa pihak berperkara yang kurang mampu, tidak 

dapat difasilitasi perkaranya menggunakan anggaran pemerintah (prodeo) 

karena terbatasnya anggaran. Kami berharap agar ditahun berikutnya, 

Pengadilan Agama Polewali diberikan anggaran tambahan prodeo kendala ini 

dapat dipebuhi secara menyeluruh.  

Berikut detail mengenai perkara prodeo tahun 2020 : 

NOMOR PERKARA TANGGAL PERKARA PEKERJAAN 

1.   131/Pdt.G/2020/PA.Pwl 07-02-2020 Cerai Talak Buruh Tani 

2.  224/ Pdt.G/2020/PA.Pwl 13-04-2020 Cerai  Talak Buruh Tani 

3.  105/ Pdt.P/2020/PA.Pwl 07-02-2020 Itsbat Nikah Buruh Tani  

4.  207/ Pdt.P/2020/PA.Pwl 12-03-2020 Itsbat Nikah Buruh Tani 

5.  422/ Pdt.P/2020/PA.Pwl 24-08-2019 Itsbat Nikah Buruh  Tani 

Total 5 Perkara 
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BAB IV 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Polewali Tahun 

2020 dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang 

pelayanan publik yang  menyangkut pelaksanaan kekuasaan kehakiman.  

Laporan akuntabilitas ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas 

Pengadilan Agama Polewali  dalam melaksanakan kewenangan atau tugas pokok dan 

fungsinya sebagai lembaga yudikatif. Sangat disadari bahwa laporan ini  masih jauh dari 

kesempurnaan dalam  menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang 

diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan 

dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah 

dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Polewali  tahun 2020.  

Di masa mendatang Pengadilan Agama Polewali  masih perlu melakukan 

berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud 

transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama. 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi 

sebagai implementasi cetak biru Mahkamah Agung RI jilid II. Pengadilan Agama 

Polewali  sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah telah berusaha 

dengan berbagai upaya agar terwujud lembaga peradilan yang efektif, efisien, bersih 

serta berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat menuju Pengadilan Agama yang 

Agung. Salah satu prestasi yang membanggakan Pengadilan Agama Polewali telah 

memperoleh pengakuan internasional dalam memberikan pelayanan kepada pencari. 

Penghargaan ini meniscayakan komitmen semua warga pengadilan Agama Polewali 

untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan di tahun-tahun mendatang.  

 

Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun 

setidaknya upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan 

Agama Polewali  dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan 

birokrasi yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien,  

 

ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, 

penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada 

akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan 

masyarakat.  
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Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Pengadilan Agama 

Polewali akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi 

pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang 

terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama dalam pelaksanaan Justice For All.  

Kiranya LKjIP Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan 

sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan 

kinerja dan pula khususnya bagi Pimpinan dan seluruh komponen organisasi 

Pengadilan Agama Polewali, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan 

penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), 

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan 

Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang menuju akhir Rencana 

Strategis pada Tahun 2020 

 

B. Saran 

Pemaparan LKjIP 2020 Pengadilan Agama Polewali berupaya untuk menyajikan 

semua kinerja yang telah dilakukan sebagai bentuk transparansi akuntabilitas kinerja, 

sehingga Pengadilan Agama Polewali  berharap kajian dan analisa yang dilakukan 

dapat bermanfaat. 

Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahunan 

2020, saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

-  Sangat penting adanya pelatihan/bintek penyusunan LKjIP, serta perlu adanya 

kerja sama yang baik antara hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan dalam 

menyusun LKjIP, sehingga ke depan tersusunlah LKjIP yang benar-benar 

mencerminkan capaian kinerja pada suatu satker, tidak hanya sekedar memenuhi 

kewajiban pelaporan. 

- Seluruh personil sebuah organisasi dioptimalkan untuk mengetahui sasaran yang 

telah ditetapkan sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan kinerja dalam 

satu tahun anggaran 

- Penerapan fungsi kontrol lebih dioptmalkan secara periodik, agar keberjalanan 

rencana organisasi dapat ditempuh dengan upaya maksimal 

- Optimalisasi pengawasan yang lebih difokuskan pada capaian indikator kinerja 

utama sebagai bahan untuk beberapa kepentingan organisasi, diantaranya: 

a. Perencanaan jangka menengah 

b. Perencanaan tahunan 

c. Penyusunan dokumen penetapan/perjanjian  kinerja 
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d. Pelaporan akuntabilitas kinerja 

e. Evaluasi kinerja instansi/organisasi 

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-

kegiatan. 

Program Prioritas instansi peradilan, khususnya Peradilan Agama lebih difokuskan 

pada beberapa item, diantaranya: 

a. Penataan dan penguatan organisasi dalam penyelesaian perkara. 

b. Penataan tata laksana, dalam bidang pengelolaan website, implementasi SIPP. 

c. Penataan manajemen SDM aparatur, dalam bidang pelayanan publik dan meja 

informasi 

d. Penguatan pengawasan intern, diantaranya pengawasan justice for all  

e. Penguatan akuntabilitas kinerja, diantaranya penguatan supporting unit instansi 

f. Mekanisme monitoring 

g. Evaluasi dan pelaporan 

h. Manajemen perubahan serta penataan peraturan-peraturan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi peradilan 

Keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran sebagai modal awal untuk 

melangkah lebih baik dalam mencapai visi dan misi peradilan yang ditetapkan 

Mahkamah Agung, sedangkan kegagalan pencapaian sasaran sebagai bahan 

perencanaan kinerja lanjutan bagi instansi untuk melakukan penataan dan 

pengaturan manajemen organisasi menuju visi dan misi organisasi.  

 


	SAMPUL.pdf (p.1)
	LKJIP2020.pdf (p.2-34)

