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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

 

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

hanya atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 disusun berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 

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

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

LKjIP Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018 ini merupakan laporan berisi 

tentang informasi pertanggung jawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka 

pencapain visi, misi dan sasarn yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo 

Tahun 2018 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 

pada 2018.  

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang 

akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait. 

 

Wassalamualaikum wr.wb. 

 

Labuan Bajo, 02 Januari 2019 

Ketua 

 

 

Ihyaddin,S.Ag.MH. 

NIP. 196904171999031003 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat 

(2) yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman 

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”. Sebagai respon terhadap 

penyelenggara kekuasaan kehakiman lahirlah Undang-undang Nomor 4 

tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 

tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 

 

Namun dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga 

Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian 

lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

 

Menurut pasal 21 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa, 

“organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan 

Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah 

apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. 
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Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Khusus untuk Pengadilan Agama 

ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 

islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud oleh Undang 

Undang ini”. 

 

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran 

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dibidang 

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama 

merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung republic 

Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Pengadilan Agama Labuan BAjo sebagai kawal depan Mahkamah agung 

Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.  

 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memeperhitungkan 
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potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama 

Labuan Bajo.  

 

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan kedalam program yang kemudian 

diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan 

anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) 

yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan 

perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Labuan Bajo, baik 

lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. 

 

Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi misi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksanan kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. 

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. Kedudukan 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam menegenai perkara 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan 

peradilan agama dilaksanakan Pengadilan Agama pada tingkat pertama 
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dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding yang berpuncak 

pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertingi. 

 

Pengadilan Agama Labuan Bajo merupakan yurisdiksi dari Pengadilan 

Tinggi Agama Kupang. Pengadilan Agama Labuan Bajo terletak di Jl. 

Frans Nala Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai 

Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas wilayah (darat dan laut) 

seluas 9.450.00 km2. Dari total luas wilayah tersebut, luas daratan adalah 

2.947,50 km2, dan luas wilayah laut (perairan) adalah 6.052.50 km2. 

Kabupaten Manggarai Barat memiliki 162 pulau sedang dan kecil 

dengan rincian: 84 pulau berada di dalam kawasan Taman Nasional 

Komodo  dan 78 pulau berada di luar kawasan Taman Nasional Komodo, 

17 pulau berpenghuni dan sisanya merupakan pulau kosong atau tidak 

berpenghuni. Beberapa pulau yang memiliki ukuran sedang dan 

berpenghuni anatara lain: Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Longos, 

Pulau Messah, Pulau Seraya Besar dan Seraya Kecil. 

 

Wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 (dua 

belas) Kecamatan yaitu: 

1. Kecamatan Komodo 

2. Kecamatan Boleng 

3. Kecamatan Sano Nggoang 

4. Kecamatan Mbeliling 
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5. Kecamatan Lembor 

6. Kecamatan Lembor Selatan 

7. Kecamatan Welak  

8. Kecamatan Kuwus 

9. Kecamatan Ndoso 

10. Kecamatan macang Pacara 

11. Kecamatan Kuwus Barat 

12. Kecamatan Pacar 

Jumlah desa/kelurahan adalah 121 (seratus dua puluh satu) dengan 

rincian 116 Desa dan 5 Kelurahan. 

 

Kabupaten Manggarai Barat memiliki batas-batas wilayah sebagi berikut: 

Bagian utara berbatasan dengan laut Flores 

Bagian selatan berbatasan dengan laut Sawu 

Bagian barat berbatasan dengan selat sape, dan 

Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai 

 

2. Tugas Pokok  

Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai salah satu lembaga 

penyelenggara pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok 

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 

2006 yaitu : menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan 
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perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yaitu perkara antara orang-

orang yang beragama islam dibidang :  

1. Perkawinan 

2. Kewarisan 

3. Wasiat 

4. Hibah 

5. Wakaf 

6. Zakat 

7. Infaq 

8. Shodakoh, dan 

9. Ekonomi Syari’ah 

 

Disamping tugas pokok tersebut diatas, Pengadilan Agama Labuan Bajo 

juga melaksanakan tugas-tugas penunjang antara lain : menangani 

administrasi kepegawaian/ Organisasi Tata Laksana (ORTALA), 

administrasi Umum dan Keuangan, serta administrasi Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

 

3. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan 

Agama Labuan Bajo mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 
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b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, 

kasasi dan peninjauan 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 

sebagaiamana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan di luar 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 itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal 

bulan pada tahun hijriyah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah). 

 

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari 

keadilan di Pengadilan Agama Labuan Bajo maka dalam melaksanakan 

tugasnya berpedoman pada Standard Operasioanal Prosedur (SOP) yang 

merupakan dokumen berisi serangkaian instruksi tertulis yang di 
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bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi 

perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, 

tempat penyelenggaraan dan pelaksana yang berperan dalam kegiatan. 

 

Sebagai suatu aturan, regulasi dan kebijakan yang secara terus menerus 

menjamin perilaku yang benar bagi seluruh pegawai maka SOP sangat 

tepat diterapkan pada aktivitas administrasi perkantoran yang relative 

bersifat rutin, berulang serta menghendaki adanya keputusan yang 

terprogram guna melayani masyarakat. 

 

Disisi lain SOP juga sekaligus menjadi umpan balik guna penyesuaian 

anatar kondisi yang dipersyaratkan dalam SOP dengan kondisi riil yang 

ada guna mencapai kinerja individu dan kinerja instansi yang optimal. 

 

Untuk optimalisasi terwujudnya pelayanan peradilan agama yang prima, 

Pengadilan Agama Labuan Bajo memilik Standar Operasional Prosedur 

(SOP) sebagai pedoman pencapaian pelayanan bagi masyarakat pencari 

keadilan.  

 

Dalam SOP tersebut telah diatur tentang hal-hal sebagaimana tertuang di 

bawah ini. 

No Judul SOP 

1 SOP Layanan informasi berbasis IT 

2 SOP layanan posbakum 

3 SOP layanan sidang diluar gedung 
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4 SOP penerimaan perkara  

5 SOP tentang prosedur pembayaran panjar perkara 

6 SOP layanan sidang terpadu 

7 SOP tentang prosedur penunjukan majelis hakim 

8 SOP tentang prosedur penunjukan panitera pengganti 

9 SOP tentang prosedur penunjukan jurusita/jurusita pengganti 

10 SOP tentang prosedur penetapan hari sidang 

11 SOP tentang pemanggilan para pihak 

12 SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat 

tinggalnya untuk perkara perkawinan 

13 SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat 

tinggalnya untuk perkara selain perkawinan 

14 SOP panggilan tergugat/termohon yang berada di luar negeri 

15 SOP tentang prosedur bantuan pemanggilan dan pemberitahuan 

ke PA/ Ms lain 

16 SOP tentang prosedur bantuan pemanggilan dan pemberitahuan 

dari PA/ MS lain 

17 SOP tentang kegiatan persidangan  

18 SOP tentang prosedur layanan mediasi 

19 SOP tentang layanan pemanggilan saksi 

20 SOP tentang prosedur layanan mohon bantuan pemeriksaan 

saksi ke PA/MS lain 

21 SOP tentang prosedur layanan mohon bantuan pemeriksaan 

saksi dari PA/MS lain 

22 SOP tentang prosedur layanan pemeriksaan setempat 

23 SOP tentang prosedur layanan mohon bantuan pemeriksaan 

setempat ke PA/MS lain 

24 SOP tentang prosedur layanan mohon bantuan pemeriksaan 

setempat dari PA/MS lain 

25 SOP tentang layanan tambahan biaya panjar 

26 SOP tentang prosedur layanan sita jaminan  
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27 SOP tentang prosedur layanan sita buntut 

28 SOP tentang prosedur layanan sita harta bersama 

29 SOP tentang prosedur layanan pemberitahuan putusan 

30 SOP tentang prosedur pengelolaan uang sisa panjar 

31 SOP tentang penyampaian salinan putusan pertama keapada 

para pihak 

32 SOP tentang prosedur layanan pengembalian kutipan akta 

nikah 

33 SOP tentang prosedur layanan ikrar talak 

34 SOP tentang prosedur layanan penerbitan dan penyerahan akta 

cerai  

35 SOP tentang prosedur layanan pengiriman petikan salinan 

putusan ke KUA dan Dukcapil 

36 SOP tentang prosedur layanan permintaan produk pengadilan 

37 SOP tata cara penyelesaian gugatan sederhana oleh hakim 

tunggal  

38 SOP tentang prosedur layanan penerimaan perkara dalam 

ekonomi syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi 

syarat 

39 SOP tentang prosedur layanan upaya hukum keberatan dalam 

perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana yang 

melewati batas waktu  

40 SOP tentang prosedur layanan upaya hukum keberatan dalam 

perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana yang 

memenuhi batas waktu 

41 SOP tentang layanan banding 

42 SOP tentang prosedur layanan kasasi  

43 SOP tentang prosedur layanan kasasi yang tidak memenuhi 

syarat formal dengan alasan melebihi batas waktu 

44 SOP tentang prosedur layanan kasasi yang tidak memenuhi 

syarat formal dengan alasan tidak mengajukan memori kasasi  
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45 SOP tentang prosedur layanan peninjauan kembali 

46 SOP tentang prosedur layanan prodeo pada tingkat pertama 

47 SOP tentang prosedur layanan prodeo pada tingkat banding 

48 SOP tentang prosedur layanan prodeo pada tingkat kasasi 

49 SOP tentang prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada 

tingkat pertama 

50 SOP tentang prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada 

tingkat banding 

51 SOP tentang prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada 

tingkat kasasi 

52 SOP tentang prosedur permohonan eksekusi riil 

53 SOP tentang prosedur layanan permohonan eksekusi 

pembayaran sejumlah uang 

54 SOP tentang prosedur eksekusi selain putusan pengadilan 

agama dengan lelang 

55 SOP tentang prosedur layanan mohon bantuan eksekusi ke 

PA/MS lain 

56 SOP tentang prosedur layanan mohon bantuan eksekusi dari 

PA/MS lain 

57 SOP tentang prosedur layanan permohonan konsinyasi 

58 SOP tentang prosedur layanan permohonan itsbat rukhyat hilal 

59 SOP tentang prosedur pengarsipan 

60 SOP petunjuk teknis pelaporan perkara 

61 SOP tentang prosedur pengaduan 

62 SOP tentang prosedur layanan permohonan perceraian dari 

PNS, TNI dan POLRI 

63 SOP tentang prosedur layanan permohonan surat kuasa khusus 

64 SOP tentang prosedur layanan permohonan isbat nikah 

volunteir 

65 SOP petunjuk teknis prosedur pengelolaan ATK perkara 

66 SOP pengelolaan keuangan perkara 
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67 SOP tentang layanan pengelolaan sisa panjar 

68 SOP penyelesaian perkara 

69 SOP minutasi satu hari  

70 SOP publikasi putusan satu hari 

71 SOP layanan administrasi perkara secara elektronik 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

 

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang 

kemudian diubah dengan Undang-undang  Nomor 35 Tahun 1999 dan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana 

kekuasaan kehakiman merupakan peradilan tersendiri di samping 3 badan 

peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua 

aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, Pejabat 

karyawan Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan 

etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi 

masyarakat pencari keadilan. 

 

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan 

kehakiman adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan 

Peradilan Agama di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Pengadilan Agama 

memiliki kewajiban memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat 
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tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila 

diminta dan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-

Undang. 

 

Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam 

program tahunan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut Oragnisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Organisasi Pengadilan Agama 

Labuan Bajo mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari 

masing-masing sub organisasi yang berada didalamnya. 

 

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tersebut kepaniteraan 

pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Kelaa II dipimpin oleh Panitera.  

 

Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II terdiri atas: 

a. Wakil Panitera 

b. Panitera Muda Permohonan 

c. Panitera Muda Gugatan 

d. Panitera Muda Hukum 
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Sementara, Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas II adalah aparatur tata 

usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II, 

Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas II dipimpin oleh Sekretaris. 

 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:  

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan 

c. Subbagian Umum dan Keuangan 

 

Memperhatikan Pola Kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana 

KMA 143 Tahun 2007, dan PERMA 7 Tahun 2015 maka Struktur 

Organisasi lengkap pada Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah sebagai 

berikut: 
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Pengadilan Agama Labuan Bajo merupakan organisasi kolegial yang terdiri 

dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang 

didalamnya mencakup unit kepaniteraan dan kesekretariatan.  

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan 

Agama tersebut diatas, Pengadilan Agama Labuan bajo membagi tugas para 

pegawai sebagi berikut: 

 

1. Unsur Pimpinan  

Keempat unsur pimpinan tersebut di atas telah memimpin pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan hasil 

sebagaimana tertuang laporan tahunan ini: 

 

1.1 Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya 

peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa 

Pengadilan Agama serta bertanggung jawab atas terselenggaranya 

administrasi umum Pengadilan Agama dengan tertib, melakukan 

dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi baik sektoral 

maupun lintas sektoral. 

 

1.2 Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya 

peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa 
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Pengadilan Agama serta bertanggung jawab atas terselenggaranya 

administrasi umum Pengadilan Agama dengan tertib, melakukan 

dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi baik sektoral 

maupun lintas sektoral. 

 

 

1.3 Panitera, bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan 

teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan 

lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur 

dilingkungan Peradilan Agama berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

1.4 Sekretaris, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola 

manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khusunya 

menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi 

kepegawaian, dan administrasi keuangan. 

 

2. Unsur Pelaksana 

Unsur ini adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

tugas pokok Pengadilan Agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada 

pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh Hakim dan dibantu oleh 

Panitera. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo, 

sebagaimana dalam uraian dibawah ini  
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2.1 Hakim, bertugas memeriksa, memutus, mengadili dan 

menyelesaikan setiap perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya 

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim 

 

2.2 Panitera Pengganti, bertugas membantu hakim/ majelis hakim 

dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat 

berita acara semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan 

perkara yang ditangani hakim. Majelis hakim tersebut. 

 

2.3 Jurusita/Jurusita Pengganti, bertugas melakukan semua perintah 

yang berhubungan dengan kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua 

Pengadilan atau Hakim/Majelis Hakim yang dikoordinasikan oleh 

Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo. 

 

3. Unsur Pembantu Pimpinan 

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat 

sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas 

pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan 

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Labuan Bajo, adapun unit 

penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut 

sebagaimana dalam uraian di bawah ini: 
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3.1 Kepaniteraan  

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan 

tugas  pokok dan fungsi Pengadilan Agama dalam hal pengelolaan 

administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah 

persidangan. Dimana Panitera dalam melaksanakan tugas di bantu 

oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu: 

a. Wakil Panitera yang bertugas membantu tugas Panitera di 

bidang kepaniteraan. 

b. Panitera Muda Gugatan yang bertugas menangani perkara-

perkara gugatan 

c. Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara 

permohonan. 

d. Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan 

perkara, laporan perkara, dan perkara-perkara yang dimintakan 

upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjauan 

kembali (PK). 

 

3.2 Kesekretariatan 

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai 

tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen 

perkantoran pada umumnya, dan pada khusunya menangani 

administrasi  umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian 

dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekeretariatan di 

bawah sekretaris di bantu oleh tiga kepala sub bagian yaitu: 
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a. Kasub bagian umum dan keuangan, yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan perencanaan pemeliharaan inventaris, dan 

tertib administrasi perlengkapan serta perpustakaan dan 

pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan. 

b. Kasub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana yang 

bertanggung jawab atas tertibnya administrasi kepegawaian. 

c. Kasub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, 

yang betanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan kegiatan 

anggaran, teknologi informasi seperti website dan pelaporan.  

 

 

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan kinerja ini menggambarkan pencapaian-pencapaian kinerja 

Pengadilan Agama Labuan Bajo selama tahun 2018 sebagai acauan 

perbaikan kinerja di masa mendatang. 

Laporan kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Kata Pengantar 

BAB I  Pendahuluan, menggambarkan hal-hal umum tentang keadaan 

Pengadilan Agama Labuan Bajo, yang berisikan antara lain: a. 

Latar Belakang, b. Tugas Pokok dan Fungsi, c. Struktur 

Organisasi Pengadilan Agama Labuan Bajo. 

BAB II  Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang berisikan antara lain: a. 

Rencana Strategis 2015-2019, b. Perjanjian Kinerja tahun 2018. 
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BAB III  Laporan Kinerja menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan 

Agama Labuan Bajo tahun 2018, dan realisasi anggaran tahun 

2018. 

BAB IV Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja 

serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan 

di masa yang akan datang. 

Serta didukung oleh dokumen- dokumen sebagai lampiran. 
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BAB II  : PERENCANAAN DAN PENETAPAN 

KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana strategis Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2015-2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan 

tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui 

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas 

dan efisiensi. 

 

1. Visi dan Misi pengadilan Agama Labuan Bajo 

Visi misi Pengadilan Agama Labuan Bajo telah disusun melalui 

proses yang partisipatif komprehensif dan visioner dengan 

mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Labuan 

Bajo sehingga tersusunlah visi misi Pengadilan Agama Labuan Bajo 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI 

“ Terwujudnya Pengadilan Agama 

Labuan Bajo yang Agung” 
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2. Tujuan dan Sasaran Strategis  

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Labuan 

Bajo, maka visi dan misi  tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk 

yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis 

organisasi  

 

Maksud tujuan dan sasaran strategis adalah sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi serta didasarkan kepada isu – isu dan analisis strategis. 

 

Dengan tujuan dan strategi yang jelas akan mengarahkan perumusan 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi dan mencapai visi. Tujuan dan strategi 

Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai berikut : 

MISI 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Labuan Bajo  

2. Memberikan pelayanan hukum kepada para pencari 

keadilan 

3. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan pengawasan 

terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan 

Agama Labuan Bajo 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi 

Pengadilan Agama Labuan Bajo. 
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1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, biaya 

ringan, transparan dan akuntabel 

2. Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan 

akuntabel 

3. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, biaya 

ringan dan transparan. 

4. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan 

kepada masyarakat 

Dengan indikator sebagai berikut: 

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

1 Terwujudnya penyelesaian perkara 

yang sederhana, tepat waktu, biaya 

ringan, transparan dan akuntabel 

Prosentase Jumlah Penyelesaian 

Perkara 

  

 

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan yang 

diselesaikan tepat waktu. 

    Jumlah kegiatan bagi perkara 

miskin dan terpinggirkan yang 

mendapatkan layanan melalui 

sidang keliling terpadu yang di 

selesaikan tepat waktu 

    Jumlah kegiatan bagi masyarakat 

miskin yang terpinggirkan yang 

mendapatkan layanan sidang 

keliling 

    Prosentase putusan yang diunggah 

(upload) ke SIPP dan direktori 

putusan. 

    Prosentase Pelayanan Meja 

Informasi 

    Prosentase Minutasi Berkas 

Perkara 
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2 Terselesaikannya Administrasi perkara 

yang efektif, efisien, dan akuntabel 

Prosentase Proses Administrasi 

Penerimaan Perkara. 

  Prosentase Proses Pemeriksaan 

Perkara 

    Prosentase Proses Administrasi 

Putusan Perkara. 

    Prosentase Proses Penyampaian 

Salinan Putusan kepada para 

pihak. 

    Prosentase Penerbitan Akta Cerai 

    Prosentase Proses Penyampaian 

Akta Cerai kepada para pihak. 

3 Terwujudnya persidangan perkara 

secara sederhana, tepat waktu, biaya 

ringan dan transparan 

Prosentase persidangan perkara 

secara sederhana, tepat waktu, 

transparan dan akuntabel 

4 Terwujudnya peningkatan kualitas 

putusan yang memenuhi rasa keadilan 

kepada masyarakat 

Prosentase putusan yang tidak di 

ajukan upaya banding dan verzet 

pada perkara verstek 

6 Terwujudnya pelayanan permohonan 

eksekusi atas putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap 

Prosentase pelayanan permohonan 

eksekusi yang telah 

ditindaklanjuti 
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

 

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam waktu rentan satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus 

penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan atau sasaran 

Pengadilan Agama, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

 

1. Menyusun Renstra 

terdiri dari Visi 

Misi, Tujuan dan 

Sasaran serta 

strategi cara 

mencapai tujuan 

dan sasaran 

 

2. Menyusun rencana 

kerja tahunan  

DO 

Melaksanakan dan memantau capain 

kinerja program/ kegiatan 

CHECK 

Mengevaluasi keberhasilan/ kegagalan 

dalam pencapaian misi, tujuan dan 

sasaran organisasi  
 

ACTION 

Perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, 

peningkatan SDM, akuntabilitas. 
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Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2018 berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019), petunjuk reviu 

renstra sesuai PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 yang diseleraskan 

dengan sasaran dan indikator reviu Mahkamah Agung RI sebagaimana 

surat nomor : 1003A/SEK/OT.01.1/11/2017 tanggal 27 November 2017. 

 

Sasaran dan tujuan yang ingin di capai oleh Pengadilan Agama Labuan 

Bajo tahun 2018 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2018 

sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini: 

 

N0. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya penyelesaian 

perkara tepat waktu 

Prosentase mediasi yang 

diselesaikan 

100% 

2. Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian sisa  perkara yang 

sederhana, tepat waktu, 

transparan dan akuntabel 

Prosentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

95% 

3. Terwujudnya perkara prodeo 

Bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan yang diselesaikan 

tepat waktu. 

Prosentase antara perkara 

prodeo yang diterima 

dengan alokasi anggaran 

yang tersedia dalam DIPA 

100% 

4. Terwujudnya penyelesaian 

perkara pada masyarakat miskin 

dan terpinggirkan yang 

mendapatkan layanan melalui 

sidang keliling terpadu yang di 

selesaikan tepat waktu 

Prosentase antara jumlah 

pemohon masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

melalui sidang keliling 

terpadu dengan 

ketersediaan anggaran 

100% 

5. Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian putusan/penetapan 

secara tepat waktu yang di 

unggah ke website 

Prosentase penyelesaian 

putusan / penetapan secara 

tepat waktu yang di 

unggah ke website 

95% 

 

 

6. Terwujudnya peningkatan 

kualitas pelayanan meja 

informasi 

Prosentase pemberian 

pelayanan informasi 

kepada masyarakat yang 

berkaitan dengan perkara 

100% 

7. Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian minutasi berkas 

Prosentase peningkatan 

kualitas dan kwantitas 

100% 
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perkara tepat waktu minutasi berkas perkara 

8. Terwujudnya peningkatan  

administrasi penerimaan perkara 

yang efektif, efesien dan 

akuntabel 

Prosentase peningkatan 

administrasi/registrasi 

penerimaan perkara 

100% 

9. Terwujudnya persidangan 

perkara secara sederhana, tepat 

waktu dan transparan 

Prosentase persidangan 

perkara secara sederhana, 

tepat waktu, transparan 

dan akuntabel 

100% 

10. Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian administrasi 

putusan perkara yang efektif, 

efesien dan tepat waktu 

Prosentase penyelesaian 

administrasi putusan 

perkara yang sudah 

berkekuatan hukum tetap 

100% 

11. Terwujudnya peningkatan 

pelayanan penyampaian salinan 

putusan / penetapan tepat waktu 

Prosentase penyelesaian 

dan penyampaian salinan 

putusan/penetapan kepada 

para pihak tepat waktu 

100% 

12. Terwujudnya peningkatan 

penerbitan Akta Cerai secara 

cepat dan tepat waktu 

Prosentase peningkatan 

penyerahan Akta Cerai 

kepada para pihak dengan 

tepat waktu 

100% 

13. Terwujudnya peningkatan 

pelayanan melalui mediasi 

Prosentase pelayanan  

melalui mediasi 

100% 

14. Terwujudnya peningkatan 

kualitas putusan yang memenuhi 

rasa keadilan kepada masyarakat 

Prosentase putusan yang 

tidak diajukan upaya 

banding 

100% 

15. Terwujudnya peningkatan 

pelayanan permohonan eksekusi 

atas putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap 

Prosentase pelayanan 

permohonan eksekusi yang 

telah ditindaklanjuti 

100% 

16. Terwujudnya peningkatan 

pelayanan pengaduan 

masyarakat  

Prosentase peningkatan 

pelayanan pengaduan yng 

ditindaklanjuti 

100% 

17. Terwujudnya peningkatan 

kinerja para pegawai melalui 

peningkatan SDM dan Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) 

Prosentase peningkatan 

produktifitas kinerja 

pegawai melalui 

peningkatan SDM dan 

Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) 

100% 

18. Terwujudnya pelaksanaan 

kebersihan lingkungan kerja 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan 

Prosentase pelaksanaan 

kebersihan di lingkungan 

kerja melalui kerja bakti 

yang telah di jadwalkan 

100% 

19. Terwujudnya peningkatan 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana yang mendukung 

pelaksanaan tugas 

Prosentase pelaksanaan 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana yang telah 

ditindaklanjuti 

100% 
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BAB III  : AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 

Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang 

telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai 

pengukuran kinerja.  

 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.  

 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja 

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang 

akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambil 

keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan 

efektivitas.  

 

Pengukuran kinerja mencakup :  

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan  

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran  
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Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan 

strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.  

 

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang 

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat 

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.  

 

1. Pengukuran kinerja Kegiatan 

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target 

(rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja 

kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Agama Labuan Bajo 

Tahun 2018 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 

sebagaimana tertera pada matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan 

matriks kinerja anggaran.  

 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo 

tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target 
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pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, 

sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. 

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, 

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai 

dalam tahun 2018 ini.  

 

Berikut ini matrik Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 

sebagai berikut: 

 

No

. 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET REALISASI Capaian 

1. 

 

 

 

Terwujudnya 

penyelesaian 

perkara yang 

sederhana, 

tepat waktu, 

transparan 

dan akuntabel 

 

 

 

- ProsentasePenyelesa

ian Perkara 

- Jumlah Perkara Bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

yang diselesaikan 

tepat waktu. 

- Jumlah kegiatan 

bagi masyarakat 

miskin yang 

terpinggirkan yang 

mendapatkan 

layanan sidang 

keliling 

- Prosentase putusan 

yang diunggah 

(upload) ke SIPP 

dan Direktori 

100 % 

 

 100 % 

 

 

 

 

 100% 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

97,8 % 

 

 253 % 

 

 

 

 

 253% 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

97,8 % 

 

253 % 

 

 

 

 

253 % 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Putusan . 

- Prosentase 

Pelayanan Meja 

Informasi 

- Prosentase Minutasi 

Berkas Perkara 

 

 100 % 

 

100 % 

  

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

2. Terselesaikan

nya 

Administrasi 

perkara yang 

efektif, 

efisien, dan 

akuntabel 

- Prosentase proses 

administrasi 

penerimaan perkara. 

- Prosentase proses 

pemeriksaan perkara 

- Prosentase proses 

administrasi putusan 

perkara. 

- Prosentase proses 

penyampaian 

salinan putusan 

kepada para pihak. 

- Prosentase 

penerbitan akte cerai 

- Prosentase proses 

penyerahan akta 

cerai kepada para 

pihak. 

100 % 

 

 

 100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

 100 % 

 

100% 

100 % 

 

 

97,6% 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

93,9 % 

 

93,9% 

100 % 

 

 

97,6 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

93,9 % 

 

93,9% 

3. Terwujudnya 

penyelesaian 

perkara 

melalui 

mediasi 

- Prosentase mediasi 

yang berhasil 

100 % 20% 10 % 

4. Terwujudnya 

persidangan 

perkara 

- Prosentase 

persidangan perkara 

secara sederhana, 

100 % 100 % 100 % 
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secara 

sederhana, 

tepat waktu, 

biaya ringan 

dan 

transparan 

tepat waktu, biaya 

ringan dan 

transparan 

5. Terwujudnya 

peningkatan 

kualitas 

putusan yang 

memenuhi 

rasa keadilan 

kepada 

masyarakat 

- Prosentase putusan 

yang tidak diajukan 

upaya banding 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

6. Terwujudnya 

asebilitas 

pelayanan 

terhadap 

masyarakat  

di Pengadilan 

(access to 

justice) 

- Prosentase putusan 

yang menarik 

perhatian 

masyarakat 

(ekonomi syari’ah) 

yang dapat di access 

secara on line dalam 

waktu 1 hari sejak di 

putus 

 

100 % 

 

 

 

 

0 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

Pengukuran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018 

mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan 

Agama Labuan Bajo telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET REALISASI CAPAIAN % 

- Persentase mediasi yang diselesaikan 100 % 100 % 100 % 

- Persentase mediasi yang menjadi akta 

perdamaian 
100 % 0 % 0 % 

- Persentase sisa perkara tahun lalu yang 

diselesaikan: 

Gugatan 

Permohonan 

 

 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

- Persentase perkara yang diselesaikan 

tahun ini : 

- Gugatan 

- Permohonan 

 

 

100 % 

100 % 

 

 

92,1 % 

100 % 

 

 

92,1 % 

100 % 

- Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 
100 % 100 % 100 % 

- Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu lebih dari 5  bulan 
100 % 0% 0% 

 

1. Keadaan Perkara 

Tugas pokok Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana diatur dalam 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.  
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a. Sisa Perkara Tahun 2017 

Pada awal Tahun 2018 sisa perkara tahun 2017 sebanyak 16 perkara 

terdiri dari perkara  gugatan sebanyak 15 perkara dan perkara 

permohonan sebanyak 1 perkara dengan rincian berdasarkan jenis 

perkara sebagai berikut: 

No Jenis Perkara Jumlah 

1 Cerai Gugat 12 Perkara 

2 Cerai Talak 3 Perkara 

3 Itsbat Nikah 1 Perkara 

Jumlah 16 Perkara 

 

b.  Penerimaan Perkara 

 Tahun 2018, Pengadilan Agama Labuan Bajo menerima perkara 

sebanyak 170 perkara yang terdiri dari 51perkara gugatan dan 119 

Perkara permohonan dengan rincian berdasarkan jenis perkara sebagai 

berikut:  

No JENIS PERKARA PENERIMAAN 

Jumlah 

1 Cerai Gugat 35 Perkara 

2 Cerai Talak 16 Perkara 

3 Itsbat Nikah 116 Perkara 

4 Asal Usul Anak 1 Perkara 

5 Perwalian 1 Perkara 
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6 Lain-lain 1 Perkara 

 JUMLAH 170 Perkara 

 

 Berdasarkan sisa perkara tahun 2017 dan perkara yang diterima 

sepanjang tahun 2018, Pengadillan Agama Labuan Bajo sepanjang tahun 

2018 menangani perkara sebanyak 186 perkara yang terdiri dari 66 

perkara gugatan dan 120 perkara permohonan. 

 Gugatan Permohonan Jumlah 

Sisa tahun 2017 15 1 16 

Perkara yang 

diterima tahun 2018 

51 119 170 

Jumlah Perkara yang 

ditangani 

65 120 186 

 

Dari 186 perkara yang ditangani sepanjang tahun 2018, per 31 Desember 

2018 Pengadilan Agama Labuan Bajo telah menyelesaikan 62 perkara 

gugatan dan 120 perkara permohonan dengan total 182 perkara atau 

sebesar 97,8% dan menyisakan 4 perkara atau 2,2 % dengan uraian 

sebagai berikut : 

No Uraian Jumlah 

1 Sisa perkara 2017 16 Perkara 

2 Perkara diterima tahun 2018 170 Perkara 

Jumlah 186 Perkara 
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Perkara Yang Diselesaikan 

 Dikabulkan 153 Perkara 

 Dicabut 8 Perkara 

 Ditolak 5 Perkara 

 Tidak Diterima 1 Perkara 

 Digugurkan 13 Perkara 

 Dicoret 2 Perkara 

Jumlah 182 Perkara 

 Sisa perkara : 186 - 182 4 Perkara 

 

Sisa perkara tahun 2018 sebanyak 4 perkara, perkara tersebut terdiri dari 4 

perkara gugatan dengan rincian berdasarkan jenis perkara sebagai berikut : 

No Jenis Perkara Jumlah 

1 Cerai Gugat 3 Perkara 

2 Cerai Talak 1 Perkara 

    

 Jumlah 4 Perkara 

 

c. Perkara prodeo 

No. Jenis Perkara Yang di 

terima 

Yang di 

putus 

Sisa 

perkara 

Perosentase 

% 

1. Perkara gugatan 

prodeo DIPA 04 

76 76 - 100% 

2. Perkara 

permohonan 

46 46 - 100% 
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prodeo murni  

4. Jumlah 122 122 -  

 

 

d. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 

Pengadilan Agama Labuan Bajo selain bertugas dan bersidang di gedung 

Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala Labuan Bajo juga 

melaksanakan tugas dan sidang di luar gedung Pengadilan. 

 

Sidang diluar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara 

tetap, berkala dan sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada 

di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung 

Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling. 

 

Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2018 

dilaksanakan dua  kali kegiatan, dan bekerjasama dengan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Manggarai Barat 

dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo.  

 

Dari dua kali sidang keliling yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan 

Agama Labuan Bajo yang diperiksa dan disidangkan dengan total perkara 

itsbat nikah sebanyak 115 perkara, dan telah diselsesaikan seluruhnya dari 

target yang ditetapkan yaitu 100%, capaian tersebut menunjukan bahwa 

sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Labuan Bajo telah 

berjalan baik dan lancar dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 
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a. Sidang di Pulau Papagarang 

Sidang itsbat nikah dilaksanakan di Kantor Desa Papagarang pada hari 

selasa dan rabu tanggal 08-09 Mei 2018 dengan banyaknya perkara 

sejumlah 82 perkara dengan Nomor register perkara 

4/PdtP/2018/PALbj. sampai dengan Nomor 85/PdtP/2018/PA.Lbj. dari 

82 perkara yang disidangkan tersebut yang dikabulkan di tolak, dicabut 

dan digugurkan adalah sebagai berikut: 

 Perkara dikabulkan sebanyak 73 perkara 

 Perkara ditolak sebanyak 4 perkara 

 Perkara dicabut sebanyak 1 perkara 

 Perkara digugurkan sebanyak 4 perkara 

 

b. Sidang di Pulau Komodo  

Sidang Itsbat Nikah dilaksanakan di Kantor Desa Komodo pada hari 

kamis tanggal 01 Nopember 2018 dengan banyak perkara sejumlah 33 

perkara dengan Nomor register 87/PdtP/2018/PA.Lbj sampai dengan 

Nomor 119/PdtP/2018/PA.Lbj. dari 33 perkara yang disidangkan 

tersebut yang dikabulkan dan digugurkan adalah sebagai berikut:  

 Perkara dikabulkan sebanyak 25 perkara 

 Perkara digugurkan sebanyak 8 perkara 
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2. Pengukuran Kinerja Sasaran 

 

Pengukuran sararan kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah 

menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut 

selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja utama. 

Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 6 indikator kinerja 

utama yang telah dapat dicapai dengan hasil baik.  

 

Pada tabel ini akan disajikan prosentase capaian indikator kenerja utama 

yang telah direalisasikan dengan baik pada tahun 2018 sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Target Realisasi Pesentase 

1. Prosentase  penyelesaian perkara secara 

sederhana, tepat waktu, transparan dan 

akuntabel 

100.% 97,86 % 97,86 % 

2. Prosentase  Perkara Bagi Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat 

waktu. 

100% 100% 100% 
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3. Prosentase  kegiatan bagi masyarakat miskin 

yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan 

sidang keliling 

100 % 253% 253% 

254 Prosentase penyampaian salinan putusan 

kepada para pihak 

100 % 100 % 100% 

255 Prosentase minutasi berkas perkara 100 % 100 % 100% 

256 Prosentase putusan yang tidak diajukan 

upaya banding 

100 % 100 % 100 % 

 

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang 

ditetapkan. Penilaian realisasi pencapaian indikator penyelesaian perkara 

sesuai dengan penilaian penyelesaian perkara melalui SIPP pada akhir 

tahun 2018.  

 

B. REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS TAHUN 2018 

 

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 

pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Labuan Bajo dilakukan 

dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor : PER-

11/PB/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 

Anggaran Pendapatan. 

 



 

41 | LKjIP Tahun 2018P e n g a d i l a n  A g a m a  L a b u a n  B a j o  
 

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-11/PB/2013 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Pengelolaan keuangan Pengadilan Agama 

Labuan Bajo terlebih dahulu mempersiapkan/membentuk Tim Pengelola 

Anggaran sebagai syarat pengajuan uang persediaan antara lain: 

 

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI melalui 

petikan keputusan Nomor 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Pejabat 

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI tanggal 04 Desember 2017. Menunjuk Sekretaris 

Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai Pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah 

Agung RI. 

 

Sekretaris yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya 

menerbitkan Surat Keputusan dengan menunjuk: 

a. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan 

b. Pejabat Penandatangan SPM/ Penguji SPP 

c. Bendahara Pengeluaran 

d. Staf Pengelola Keuangan 

 

Keuangan di Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan sumbernya 

dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: keuangan yang bersumber dari pihak 

berperkara (pihak ketiga) berupa keuangan perkara dan keuangan yang 
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

 

Adapun pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 

tahun 2018 dapat dilaporkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari pihak berperkara (pihak 

ketiga) 

Pengelolaan keuangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut yang 

berupa keuangan perkara, maka selama tahun 2018 dapat dilaporkan 

beberapa kegiatan laporan pengelolaan keuangannya antara lain: 

 

a. Panjar Biaya Perkara  

No Uraian 

Jumlah 

Penerimaan Pengeluaran 

1 Penerimaan    

 Sisa awal  Rp. 9.035.000  

 Penerimaan Tahun 2018 Rp. 76.945.000  

2 Pengeluaran   

 Biaya Panggilan  Rp. 45. 291.000 

 Biaya Penerjemah  Rp. 0 

 Biaya Sita  Rp. 0 

 Biaya pemeriksaan 

setempat 

 Rp. 0 
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 Biaya Sumpah  Rp. 0 

 Biaya Pemberitahuan  Rp. 9.052.000 

 Pengiriman Biaya Perkara  Rp. 0 

 Biaya Materai   Rp. 816.000 

 Biaya Pendaftaran  Rp. 1.440.000 

 Biaya Redaksi   Rp. 300.000 

 Biaya Proses  Rp. 6.150.000 

 Pengembalian Sisa Panjar  Rp. 20.008.000 

 Jumlah  Rp. 83.057.000 

 Saldo Akhir 

Saldo Bank 

Saldo Kas 

 Rp. 2.923.000 

Rp.  2.711.000 

Rp.    212.000 

 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

No Bulan Penerimaan Disetor 

1 Januari Rp. 260.000 Rp. 260.000 

2 Februari Rp. 125.000 Rp. 125.000 

3 Maret Rp. 135.000 Rp. 135.000 

4 April Rp. 1.964.000 Rp. 1.964.000 

5 Mei Rp. 2.012.000 Rp. 2.012.000 

6 Juni  Rp. 5.000 Rp. 5.000 

7 Juli  Rp. 265.000 Rp. 265.000 

8 Agustus Rp. 398.000 Rp. 398.000 
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9 September Rp. 115.000 Rp. 115.000 

10 Oktober Rp. 270.000 Rp. 270.000 

11 Nopember Rp. 225.000 Rp. 225.000 

12 Desember Rp. 130.000 Rp. 130.000 

Jumlah Rp. 5.904.000 Rp. 5.904.000 

 

 

c. Uang Iwadh 

Uang Iwadh adalah uang yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat 

sebagai ganti rugi atas terjadinya perceraian. Uang iwadh disetor ke 

Bank BNI Cabang gambir Nomor Rekening: 2020-20-555-7 an, 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Setelah penyetoran setiap 

bulannya di laporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Nusa 

Tenggara Timur. 

No Bulan Penerimaan Disetor 

1 Januari Rp. 0 Rp. 0 

2 Februari Rp. 0 Rp. 0 

3 Maret Rp. 0 Rp. 0 

4 April Rp. 20.000 Rp. 20.000 

5 Mei Rp. 0 Rp. 0 

6 Juni  Rp. 0 Rp. 0 

7 Juli  Rp. 0 Rp. 0 

8 Agustus Rp. 0 Rp. 0 
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9 September Rp. 0 Rp. 0 

10 Oktober Rp. 0 Rp. 0 

11 Nopember Rp. 0 Rp. 0 

12 Desember Rp. 0 Rp. 0 

Jumlah Rp. 20.000 Rp. 20.000 

 

 

d. Uang Biaya Proses 

Uang biaya proses adalah uang yang dipungut dari pihak ketiga yang 

diperuntukan untuk kebutuhan alat tulis kantor perkara dan 

kebutuhan yang habis pakai. Adapun penerimaan uang biaya proses 

selama tahun 2018 terperinci sebagai berikut: 

 

 

No Bulan Penerimaan Pengeluaran Saldo 

 Saldo Awal Rp. 503.000  Rp. 503.000 

1 Januari  Rp. 350.000 Rp. 500.000 Rp. 353.000 

2 Februari Rp. 100.000 Rp. 453.000 Rp. - 

3 Maret Rp. 150.000 Rp. 52.000 Rp. 98.000 

4 April Rp. 3.550.000 Rp. - Rp. 3.648.000 

5 Mei Rp. 200.000 Rp. 880.000 Rp. 2.968.000 

6 Juni  Rp. - Rp. - Rp. 2.968.000 

7 Juli Rp. 400.000 Rp. 1.875.000 Rp. 1.493.000 
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8 Agustus Rp. 350.000 Rp. 380.000 Rp. 1.463.000 

9 September Rp. 150.000 Rp. - Rp. 1.613.000 

10 Oktober Rp. 500.000 Rp. 530.000 Rp. 1.583.000 

11 Nopember Rp. 300.000 Rp. - Rp. 1.883.000 

12 Desember Rp. 100.000 Rp. 1.800.000 Rp.  183.000 

Jumlah  Rp. 6.653.000 Rp. 6.470.000 Rp. 183.000 

 

 

2. Pengelolaan Keuangan Negara (DIPA) 

Keuangan Negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

Negara di Pengadilan Agama Labuan Bajo terdiri dari 2 DIPA yaitu: 

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-

005.01.2.682281/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan nilai 

sejumlah Rp. 2.679.470.000 (dua milyar enam ratus tujuh puluh 

sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) 

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-

005.04.2.682282/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan nilai 

sejumlah Rp. 63.255.000 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh 

lima ribu rupiah) 

Realisasi Anggaran dapat dilaporkan sebagai berikut:  

a. Badan Urusan Administrasi (BUA) 

- DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA-

005.01.2.682281/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan pagu 

anggaran sejumlah Rp. 2.679.470.000 (dua milyar enam ratus tujuh 
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puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan 

untuk membiayai jenis-jenis belanja di bawah ini: 

 

1) Belanja Pegawai 

Untuk pengajuan permintaan belanja pegawai dilakukan 

pemintaan pembayaran sesuai dengan jumlah pegawai dan 

keluarga pegawai berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan.  

 

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPM setelah meneliti 

kebenarannya kemudian menandatangani SPM. Selanjutnya 

mengajukan SPM ke KPPN untuk diterbitkan SPPD. Berikut 

realisasi belanja pegawai tahun 2018: 

 

No Uraian 

Belanja 

Anggaran  

(Rp) 

Realisasi Persen 

1 Belanja 

Pegawai 

Rp. 2.027.791.000 Rp. 2.022.544.902 99,74% 

 

2) Belanja Barang 

Dalam hal pengajuan permintaan belanja barang Bendahara 

Pengeluaran mengajukan uang persedian atau uang muka kerja untuk 

membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari dan tidak 

dilakukan untuk pembayaran langsung. Berikut table realisasi belanja 

barang tahun 2018: 
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No Uraian 

Belanja 

Anggaran  

(Rp) 

Realisasi Persen 

1 Belanja 

Barang 

Rp. 625.679.000 Rp. 625.288.800 99.93% 

 

3) Belanja Modal 

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Labuan Bajo mempunyai 

anggarana belanja modal sejumlah Rp. 26.000.000 (dua puluh 

enam juta rupiah). Berikut tabel realisasi belanja modal tahun 

2018: 

No Uraian 

Belanja 

Anggaran  

(Rp) 

Realisasi Persen 

1 Belanja 

Modal 

Rp. 26.000.000 Rp. 26.000.000 100% 

 

 

b. Badan Peradilan Agama (Badilag) 

Realisasi DIPA Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2018 tanggal 05 

Desember 2017 dengan nilai sejumlah Rp. 63.260.000 (enam puluh 

tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut: 

 

No Uraian Pagu Anggaran Realisasi 

Anggaran 

Persen 

1 Perkara dilingkungan 

peradilan Agama yang 

diselesaikan melalui 

pembebasan biaya perkara 

Rp 17.160.000 Rp 17.157.000 99,9% 
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2 Perkara dilingkungan 

peradilan Agama yang 

diselesaikan melalui sidang 

diluar gedung/ sidang terpadu 

Rp. 46.100.000 Rp. 46.100.000 100% 

 Jumlah Rp. 63.260.000 Rp. 63.257.000 99,9% 
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BAB IV  : PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Dari deskripsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai 

wujud pertanggung jawaban kegiatan dan anggaran sebagaimana diuraikan pada 

BAB II dan BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tergambar adanya rencana startegis sebagai dasar penyusunan program, 

kegiatan, sasaran/target, pencapain kerja, landasan kerja yang mengacu 

kepada penyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis 

startegis dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. 

2. Terwujudnya adanya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan 

peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri, 

indipenden bebas dari campur tangan pihak lain. 

3. Adanya peningkatan akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat. 

4. Terselenggaranya proses peradilan secara mudah, murah dan dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa 

keadilan dan kebenaran. 

5. Persentase penyelesaian perkara pada tahun 2018 pada Pengadilan Agama 

Labuan Bajo telah meningkat dari tahun sebelumnya, dari 187 beban 

perkara yang ditangani telah diselesaikan sebanyak 183 perkara atau 97,86%, 

sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2018 sebanyak 4 perkara (3%). 

 

 

 

B. SARAN – SARAN 
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Untuk menunjang tercapainya kinerja aparatur Pengadilan Agama diperlukan 

daya dukung yang kuat baik moril maupun material. Maka sebagai saran dan 

masukan untuk menuju perubahan dan pembaharuan kami sampaikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan 

Agama Labuan Bajo. 

2. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis 

yustisial dan tugas kesekretariatan . 

3. Meningkatkan pelaksanakan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap 

seluruh aparat Pengadilan Agama sehingga menjadi Sumber Daya Manusia 

yang professional dan berintegritas tinggi. 

 

C. PENUTUP  

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama 

Labuan Bajo sebagai realisasi dari program kerja tahun 2018. 

 

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Agama Labuan Bajo 

yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua 

unsur yang terkait dilingkungan Pengadilan Agama Labuan Bajo. 

 

 

 

 


