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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS I B

A. Kebijakan Umum Peradilan

Penegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara merupakan tugas yang berat, olehnya harus

dilakukan dengan serius. Karena kebenaran dan keadilan adalah

instrumen penting dalam kehidupan masyarakat yang maju dan

modren demi terwujudnya suasana perikehidupan yang aman, tentram

dan tertib.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, kekuasaan negara yang menyelenggarakan

tugas peneggakan hukum dan keadilan adalah Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila demi terselenggarakan Negara Hukum Republik

Indonesia. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan

Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan

Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bila terjadi pelanggaran hukum yang berakibat timbulnya

kerugian pada kepentingan orang lain, maka pihak yang kepetingannya

dirugikan apabila tidak dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan

dengan pihak yang telah merugikan kepentingannya tersebut, ia tidak

dibenarkan menyelesaikannya dengan cara main Hakim sendiri,

melainkan dia harus menyelesaikannya melalui jalur hukum. Karena

perbuatan main Hakim sendiri akan menimbulkan tindakan sewenang-

wenang yang berakibat timbulnya kerugian kepentingan pada pihak
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lain. Untuk itulah, guna terciptanya ketertiban dalam kehidupan

masyarakat, penyelesaian hal tersebut diberikan kepada

penguasa/kekuasaan Negara.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

di Indonesia merupakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara tertentu yang berhubungan dengan

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan

ekonomi syari’ah.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman sangat penting dan strategis karena didalamnya

dicantumkan dasar dan paradigma baru tentang pelayanan hukum

sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 dan Pasal 57. Paradigma ini

tidak hanya menempatkan peradilan sebagai institusi penegak hukum,

tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Perubahan paradigma di dalam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini telah dimuat dalam pasal

60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya, Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti maksud dari 2

(dua) undang-undang tersebut dengan mengeluarkan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di

pengadilan.

Aplikasi dari peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah

tersedianya anggaran yang memungkinkan Pengadilan Agama Luwuk

melayani masyarakat yang difokuskan pada pelaksanaan layanan

pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang diluar gedung

pengadilan dan penyediaan pos bantuan hukum pengadilan.
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Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat tiga fokus pelayanan:

prodeo, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan

Posbakum sehingga semua masyarakat dapat memperoleh keadilan.

Layanan ini dikenal dengan Justice for All, dan pada tahun 2013 dan

2014 Mahkamah Agung RI melaksanakan hal yang sama dengan

sebutan yang berbeda dikenal dengan istilah Justice for the Poor yang

terdiri dari fasilitas layanan pembebasan biaya perkara,

penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan penyediaan pos

bantuan hukum, sebagai upaya agar visi Pengadilan Agama menjadi

Pengadilan yang Agung dapat terwujud.

Dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan kepada

masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Luwuk berusaha secara

terus menerus dan berkesinambungan memberikan pelayanan yang

prima (excellent service), yakni pelayanan yang terbaik sesuai dengan

standart pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang

memberikan pelayanan.

Pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya

pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pihak

yang dilayani, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan

adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan beroreantasi pada

standart layanan tertentu.

Dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai usaha untuk

mencapai kepuasaan dan loyalitas penerima layanan, pihak instansi

pelayan publik dapat berpedoman pada pelayanan prima (service

excellent). Pelayanan prima (service excellent) apabila dilihat dari

indikator unsur-unsurnya, maka dapat di bagi dalam enam unsur pokok,

antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan ( ability)
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2. Sikap ( attitude)

3. Penampilan ( appearance )

4. Perhatian ( attention )

5. Tindakan ( action )

6. Tanggung jawab ( accounttability )

Sedangkan apabila dilihat melalui dimensi kualitas, maka

pelayanan prima meliputi :

1. Ketepatan waktu pelayanan

2. Akurasi pelayanan

3. Kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan

4. Tanggungjawab

5. Kelengkapan

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan

7. Variasi model pelayanan

8. Pelayanan pribadi

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dan

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya.

Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan agar lebih maksimal dan berhasil. Prinsip

pelayanan prima di lingkungan badan peradilan adalah para pencari

keadilan dapat memperoleh keadilan dengan proses yang sederhana,

cepat dan biaya ringan, bahkan bagi yang tidak mampu tanpa

mengeluarkan biaya.

Seiring dengan peningkatan kehidupan manusia, maka tuntutan

akan pelayanan publik semakin meningkat, dimana masyarakat bukan

hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan yang

baik dari pemerintah atau lembaga negara lain, tetapi lebih dari itu

masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pelayanan publik yang
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diberikan oleh pemerintah/lembaga negara lain. Untuk itu fungsi

lembaga negara atau pemerintah bukan hanya terbatas pada aktivitas

pemberian pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus menjamin

bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat betul-betul

berkualitas.

Sebagai instansi yang juga memiliki tugas pokok dan fungsi

sebagai pemberi layanan publik, maka Pengadilan Agama pun wajib

memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan,

dengan memberikan pelayanan maksimal dan terukur, tidak hanya

layanan bertaraf nasional bahkan internasional.

Mahkamah Agung dalam hal ini Ditjen Badilag telah berupaya

keras mendorong Peradlan Agama untuk memberikan pelayanan kelas

dunia. Untuk meraih prestasi layanan kelas dunia tentu harus

mengantongi sertifikat ISO atau SNI sebagai tolok ukurnya. Sejak tahun

2012 sampai tahun 2016 sudah banyak Peradilan Agama, baik PTA

maupun PA yang telah menyabet penghargaan ISO 9001 2008 maupun

ISO 2015. Dan mulai tahun 2017 Ditjen Badilag meluncurkan program

SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) dan sudah ada sebanyak

98 pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama berhasil

meraih sertifikat akreditasi. Rinciannya, 82 pengadilan tersertifikasi A

ekselen dan 16 pengadilan tersertifikasi B. Peradilan Agama yang belum

menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ditjen Badilag,

termasuk Pengadilan Agama Luwuk telah berbenah diri menyongsong

program tersebut tahun depan.

Sebagai satuan kerja yang merupakan pelaksana kekuasaan

kehakiman, Pengadilan Agama Luwuk telah menetapkan kebijakan

umum yang meliputi sistem dan prosedur peradilan, pengembangan

institusi dan pengembangan sumber daya manusia, sejalan dengan
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Rencana Stratejik Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan

Tinggi Agama Palu yang akan diimplementasikan dalam berbagai

kegiatan konkrit untuk mengatasi berbagai permasalahaan peradilan

sesuai dengan kompetensi yang ada, terutama terkait dengan kebijakan

Justice for the Poor sehingga visi terwujudnya badan peradilan

Indonesia yang agung dapat tercapai.

B. Visi dan Misi

Sebagai bagian dari institusi pelaksana kekuasaan kehakiman,

Pengadilan Agama Luwuk mengemban visi dan misi Mahkamah Agung

Republik Indonesia, oleh karena itu visi dan misi Pengadilan Agama

Luwuk merupakan tindak lanjut dari visi dan misi Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Berdasarkan Rencana Stratejik (Strategic Action

Plan) Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan visinya,

yaitu terwujudnya badan peradilan Imdonesia yang agung. Dari visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dirumuskan visi dan misi

Pengadilan Agama Luwuk sebagai berikut :

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Luwuk yang mandiri, kredibel

dan transparan menuju peradilan yang agung.”

2. Misi

Dalam merealisasikan visi yang dikemukakan di atas,

Pengadilan Agama Luwuk mencoba menelurkan dalam bentuk misi

yang diharapkan mampu menjadikan badan peradilan agama

sebagai salah satu badan yang mampu mengangkat citra lembaga

yudikatif negara ini. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Luwuk

sebagai salah satu instansi di bawah naungan Mahkamah Agung

Republik Indonesia yang begitu intens untuk mewujudkan Badan

Peradilan Agama Yang Agung melalui Reformasi Birokrasi dan
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Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu, maka misi Pengadilan

Agama Luwuk dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Luwuk;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pengadilan

Agama Luwuk

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama

Luwuk;

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Upaya mewujudkan cita-cita luhur yang tertuang dalam visi

misi bagi Pengadilan Agama Luwuk merupakan ihtiar sebagai intitusi

pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertekad membangun

kewibawaan institusi peradilan di tengah kesuraman wajah hukum

negeri ini, maka diperlukan upaya-upaya terencana dan terorganisir

menuju cita luhur tersebut. Karena itu perlu ditetapkan perencanaan

stratejik dalam merealisir visi dan misi sebagai terjemahan tugas

kenegaraan di bidang peradilan sesuai dengan kompetensi berdasarkan

aturan perundang-undangan.

Perencanaan stratejik merupakan instrumen yang beranjak dari

“learning paradigm” yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen

Pengadilan Agama Luwuk sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman

yang demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih,

partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Karenanya

perencanaan stratejik ini merupakan penjabaran potret dan terjemahan

permasalahan serta serangkaian obsesi dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Pegadilan Agama Luwuk.
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1. Faktor Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan atau faktor penentu kinerja

merupakan faktor yang diasumsikan berpengaruh signifikan

didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

yang berasal dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal

institusi untuk lebih memfokuskan arah kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan pengembangan misi

secara lebih efektif.

Bagi Pengadilan Agama Luwuk, rumusan faktor kunci

keberhasilan yang diperoleh dari hasil analisis strategis terhadap

sejumlah faktor kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman

terangkum dalam 4 (empat) isu pokok yang dianggap memberi

pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur

Keberadaan aparatur Pengadilan Agama yang profesional

ditengah kerasnya arus tuntutan masyarakat terhadap kinerja

para penegak hukum saat ini sangatlah dibutuhkkan dalam

rangka mengefektifkan implementasi tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama. Oleh sebab itu diperlukan langkah-

langkah/upaya peningkatan kualitas aparatur Pengadilan

Agama Luwuk yang profesional dalalm bidang tugasnya

masing-masing.

b. Sarana dan prasarana pendukung

Upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Pengadilan Agama haruslah senantiasa korelasi dengan

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas, sebab kualitas aparatur semata tidaklah berarti apa-apa

dalam menciptakan iklim pelayanan kepada masyarakat pencari
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keadilan sesuai yang diharapkan. Sebab bagaimanapun speed

administrative of justice sangat dipengaruhi oleh faktor

dukungan sarana dan prasarana. Karena itu komitmen terhadap

pemberian pelayanan yang prima haruslah didukung dengan

fasilitas yang optimal. Dengan demikian diperlukan upaya

peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas.

c. Keuangan

Faktor keuangan menjadi lokomotif utama dalam setiap

aktivitas manusia, terlebih lagi bagi aktivitas lembaga / institusi

yang melaksanakan tanggung jawab pelayanan publik (pencari

keadilan). Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang mengarah

pada manajemen pengelolaan keuangan yang profesional.

d. Pengendalian Manajemen Pelayanan dan Pengawasan.

Dalam setiap organisasi yang menjalankan pelayanan

publik diperlukan manajemen pelayanan yang memadai. Untuk

dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan maka

pengendalian manajemen pelayanan diarahkan pada pola kerja

organisasi yang terkoordinasi, terintegrasi, tersingkronisasi dan

terimplikasi serta dibutuhkan adanya pengendalian dalam

bentuk pemantauan / kontrol terhadap seluruh faktor dan

sumber daya yang ada.

2. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

a. Tujuan

1) Meningkatkan dan memacu kualitas Sumber Daya Manusia

sebagai ujung tombak terselenggaranya operasional kerja
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2) Menjunjung tinggi nilai moral dan etika, integritas,

profesional, dan tanggung jawab yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

3) Memupuk Network kinerja dan meningkatkannya dalam

berorganisasi.

4) Menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman yang

demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih,

partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat

pencari keadilan.

b. Sasaran

1) Terpenuhinya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang

dan Peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2) Terwujudnya Pengadilan yang mandiri dan independen,

bebas dari campur tangan pihak lain.

3) Terciptanya akses pelayanan dibidang peradilan kepada

masyarakat;

4) Terwujudnya kualitas input internal pada proses peradilan;

5) Terwujudnya institusi Pengadilan yang efektif,efesien,

bermartabat dan dihormati.

6) Terlaksananya kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak

memihak dan transparan.

c. Arah Kebijakan

1) Umum

Pengadilan sebagai salah satu tempat duduknya

keadilan (The Seat of Justice) bahkan sebagai benteng

keadilan memberi harapan segenap insan negeri ini untuk

semakin terjamin segala hak dan kepentingannya di

hadapan hukum. Hal tersebut semakin krusial adanya
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seiring dengan tekanan publik akan hadirnya lembaga

peradilan yang tidak hanya menjanjikan keadilan namun

sekaligus dapat membangun peradaban hukum yang arif

dan elegan. Keadaan demikian membutuhkan sikap

konsistensi para penegak hukum untuk lebih menjamin

kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta

menghargai hak-hak asasi manusia, untuk itu perlu

didukung dengan mewujudkan lembaga peradilan yang

mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai

dengan upaya menyelenggarakan tugas dan fungsi

peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan,

transparan serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan

kebenaran.

Selanjutnya, sebagai sebuah institusi negara

pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Luwuk

dalam mengefektifkan pelaksaan tugas dan fungsinya,

memerlukan kebijakan yang mengarah pada upaya

peningkatan pengelolaan administrasi yustisial dan

administrasi umum, peningkatan integritas moral dan

profesioanlisme aparatur, optimalisasi dukungan sarana dan

prasarana hukum, peningkatan dana operasional serta

menciptakan iklim kerja pegawai yang harmonis dan

budaya kerja disiplin serta produktif.

Guna memperoleh dukungan dan partisipasi aktif

masyarakat pencari keadilan khusnya, dan masyarakat pada

umumnya, diperlukan upaya pengembangan budaya

hukum di semua lapisan masyarakat Islam Kabupaten
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Banggai untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan

hukum dalam mewujudkan supremasi hukum dan

tegaknya Negara Hukum yang diharapkan akan tercapai.

Fungsi pelayanan di bidang peradilan haruslah ditunjang

dengan dukungan kesadaran dan kepercayaan masyarakat

dalam bentuk:

 Kesadaran dan kepercayaan masyarakat bahwa di

tempat itu mereka akan memperoleh keadilan;

 Kesadaran dan kepercayaan masyarakat bahwa

pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan

nilai kejujuran dan moralitas yang steril dari penyakit

KKN;

 Kesadaran dan kepercayaan masyarakat bahwa

pengadilan adalah tempat bagi orang untuk benar-

benar memperoleh perlindungan hukum.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari institusi yang

memegang tanggungjawab dibidang penegakkan hukum,

Pengadilan Agama Luwuk dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsinya perlu menetapkan arah kebijakan yang tepat

agar senantiasa memayungi gerak kesejarahan bangsa dan

negara ini dengan nuansa keadilan.

2) Arah Kebijakan Teknis

Kebijakan Pengadilan Agama Luwuk diarahkan pada:

a) Bidang Kepaniteraan

 Memberikan pelayanan secara optimal kepada

masyarakat pencari keadilan, terutama kepada

masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi

atau yang memiliki kendala akses ke pengadilan
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melalui: layanan pembebasan biaya perkara, sidang

keliling dan Posbakum.

 Meningkatkan tertib adminitrasi yustisial dan

keuangan perkara.

 Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan

instansi lain diluar tugas peradilan.

b) Bidang Kesekretariatan

 Memaksimalkan peningkatan sumber daya aparatur

Pengadilan Agama.

 Meningkatkan tertib adimintrasi kesekretariatan.

 Melakukan penguatan institusi PA dengan dukungan

sarana dan prasarana yang memadai guna

kelancaran pelaksanaan tugas serta membangun pola

koordinasi / kerjasama dengan instansi terkait.

3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

Pengadilan Agama Luwuk melakukan program dan kegiatan

sebagai beikut :

a. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari

keadilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Program ini dilakukan untuk mengembalikan

kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra pengadilan

sebagai benteng terakhir penegak keadilan demi mewujudkan

supremasi hukum serta sebagai pengejewantahan amanah Pasal

4 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang selama ini cenderung terabaikan dalam dunia

peradilan.
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Kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Menyelesaikan sisa perkara tahun 2016 dan perkara masuk

2017

2) Menerima dan meneliti pengajuan perkara sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

3) Melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan ketentuan

pola BINDALMIN

4) Mempersiapkan persidangan perkara, mendampingi Majelis

Hakim dalam persidangan, menyelesaikan berkas perkara

yang telah diputus.

5) Meningkatkan layananan hukum kepada masyarakat tidak

mampu yang terdiri dari: pembebasan biaya perkara,

sidang keliling dan Posbakum sesuai DIPA yang tersedia.

6) Mengikuti mekanisme kerja penyelesaian perkara dari meja

I sampai dengan meja III sesuai ketentuan pola BINDALMIN.

7) Melayani dan mempersiapkan perkara-perkara yang

dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

b. Meningkatkan tertib adminitrasi yustisial dan keuangan perkara.

Program ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan

asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta untuk

memudahkan pengawasan, evaluasi dan pertanggung jawaban

kinerja Pengadilan Agama Luwuk.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Meningkatkan pengelolaan keuangan perkara secara tertib

dan benar

2) Meningkatkan minutasi perkara paling lambat 14 hari

setelah perkara diputuskan/ditetapkan.
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3) Menyusun dan mengelola data laporan bulanan dan

laporan tahunan.

4) Menyusun dan mengelola data perkara yang diterima dan

diputus serta mengelola / memuat pada statistik perkara dan

grafik perkara yang ada.

5) Mengirim salinan putusan perceraian yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama

tempat pemohon/penggugat berdomisili dan tempat

mereka menikah.

6) Menata salinan putusan/penetapan serta mengeluarkan akta

cerai.

7) Menghimpun/menjilid salinan putusan/penetapan.

8) Menata arsip perkara ke dalam file box.

c. Memberikan pelayanan / pendapat hukum kepada masyarakat

dan instansi lain bila diperlukan.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan

sebaik-baiknya kepada intansi yang memerlukan dan

masyarakat Islam dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Luwuk sebagai konsekwensi atas tanggungjawab sebagai

aparatur negara, disisi lain yang diharuskan melakukan

pelayanan publik/umat, disamping tugas sebagai aparat

peradilan yang secara lansung menangani perkara yang

menjadi bidang kewenangannya.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

1) Memberikan keterangan pertimbangan dan penasehatan

tentang hukum/pendapat hukum kepada instansi

pemerintah apabila diminta.

2) Memberikan data kepada pihak yang berkepentingan.
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d. Meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan bidang tugas pokok dan fungsinya, hak

dan kewajibannya sebagai Pegawai Negari Sipil

Program ini dilakukan untuk mewujudkan pegawai

yang memahami dan bertanggungjawab dalam bidang tugas

pokok dan fungsi yang diembannya serta mengetahui hak dan

kewajibannya. Hal tersebut begitu penting karena

pengetahuan pegawai merupakan unsur esensial dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama. Pegawai

sebagai pelaku dan penggerak proses dan mekanisme

pelaksanaan tugas.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan latihan

penjenjangan dan teknis fungsional serta penataran-

penataran lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2) Memberi kesempatan pendidikan / lanjut studi ke jenjang

yang lebih tinggi.

e. Menyiapkan data-data kepegawaian

Program ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan

tugas kepegawaian dalam rangka menciptakan iklim kerja yang

harmonis dan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan serta

untuk memaksimalkan pemenuhan hak dan kewajiban pegawai

Pengadilan Agama Luwuk.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Melaksanakan usul mutasi kenaikan pangkat pegawai

2) Melaksanakan pemberian kenaikan gaji berkala

3) Melaksanakan usul permintaan Karpeg.

4) Melaksanakan pelantikan CPNS menjadi PNS
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5) Melaporkan statistik kekuatan pegawai per triwulan.

6) Membuat Bezzeting formasi per-semester.

7) Melaksanakan pembuatan DUK.

8) Membuat KP-4.

9) Melaksanakan pengisian papan data pejabat serta papan

kontrol kenaikan pangkat pegawai dan KGB setiap ada

perubahan.

10) Menyediakan buku catatan penilaian pegawai negeri sipil

dan melaksanakan pengisian DP-3

11) Melayani permintaan data pegawai.

12) Melaksanakan pembuatan surat pernyataan menduduki

jabatan dan surat pernyataan melaksanakan tugas pejabat

Pengadilan Agama Luwuk.

13) Membuat dan menyampaikan DUK / DUP tahun anggaran

2016.

f. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung

pelaksanaan tugas serta meningkatkan pola koordinasi antar

instansi terkait dan organisasi pendukung.

Program ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan

dukungan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Agama Luwuk. Sebab tanpa dukungan sarana

dan prasarana yang optimal akan memberikan pengaruh pada

pelaksanaan kinerja pegawai, khusunya yang berkaitan dengan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan

berlandaskan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk memantapkan pola koordinasi dengan instansi terkait

dan organisasi pendukung dalam rangka menciptakan gerak
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sinergis pelaksaan tugas PA yang memiliki keterkaitan dengan

instansi lain.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Melakukan koordinasi terkait dengan pengembangan

organisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi

pengadilan agama Luwuk dengan: Pemkab melalui

keikutsertaan piminan dalam kegiatan Forkominda,

Kemenag/KUA, DUKCAIL dan instansi lain.

2) Melakukan Pembinaan terhadap IKAHI, IPASPI, PTWP,

Korpri dan Dharma Yuktikarini .
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