
PROGRAM KERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS I B

Bidang Sekretariat

NO Program Kerja / Plan Realisasi / Do Kendala/Masalah /Check Tindak Lanjut / Action
A. Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

1
Meningkatkan
kedisiplinan dan etos
kerja hakim/pegawai

Menyiapkan dan mengelola daftar hadir/pulang
eletronik dan manual

Pembinaan jasmani dan rohani/ mental secara rutin

Kurangnya kesadaran dan
semangat sebagian pegawai

Pengawasan melekat pada atasan
lansung

Pembinaan jasmani melalui tenis
lapangan, senam bersama dan
pembinaan mental melalui apel pagi,
shalat jamaah dan kultum, pengajian
rutin dll

2
Peningkatan sistem
pengelolaan data
kepegawaian

Menata setiap jenis berkas kepegawaian pada
masing- masing file pegawai dan menertibkan
kembali isi file pegawai

Mengisi setiap perubahan data pegawai dalam Buku
Induk Kepegawaian

Memutakhirkan data pegawai dalam aplikasi SIMPEG,
SIMKEP, SIKEP dan EDOK

Kasubbag Kepegawaian dan
ORTALA tidak mememiliki staf

Keterbatasan penguasaan IT

Dibantu dan dilengkapi oleh TIM
SAPM dengan kerja lembur

3

Penambahan SDM,
khusus hakim dan
peningkatan kualitas
SDM serta
pengembangan

Mengajukan usul penambahan hakim dan izin sidang
dengan hakim tunggal

Mengajukan usul pegawai untuk diikutsertakan dalam
bintek, diklat, sosialisasi dll.

Mengajukan usul promosi jabatan melalui rapat

Hanya dapat dibentuk satu
majelis, untuk perkara
sederhana ekosyar bila pihak
mengajukan keberatan
mengalami kendala

Bintek, Diklat dsb kuota

Pengadilan Agama Luwuk telah
mendapat izin sidang hakim tunggal,.

Melakukan DDTK terkait Tupoksi dan
IT serta sosialisasi administrasi
manajemen, sekretariatan dan
kepaniteraan memenuhi persyarakan



karier Baperjakat terbatas

Realisasi usulan promosi
memakan waktu lama

SAPM 2018..

4

Peningkatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian

Penyusunan Jobs Discriptioan, SKP untuk masing-
masing hakim/pegawai, menyusun SOP administrasi
kepegawaian, membuat analisa beban kerja, anjab,
DUK , Bezziting Formasi dsb

Menerbitkan SK KGB, mengajukan usul kenaikan
pangkat, penghargaan Satya Lencana, melayani
permohonan cuti, usul penerbitan Karpeg, Karis, Karsu,
Taspen dsb.

Kasubbag Kepegawaian dan
ORTALA tidak mememiliki staf

Keterbatasan penguasaan IT

Dibantu dan dilengkapi oleh TIM
SAPM dengan kerja lembur

B. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1 Pelaksanaan Realisasi
Anggaran Tahun 2018

1. Merencanakan penarikan anggaran ke KPPN
dan melakukan penginputan data rencana
penarikan anggaran melalui aplikasi RKAKL,
POK dan DIPA

2. Melakukan pembayaran atas belanja yang
menjadi beban APBN

3. Melakukan pembukuan pada Buku Kas Umum
maupun Buku Pembantu atas penerimaan dan
pengeluaran yang menjadi beban APBN

4. Mengarsipkan semua bukti penerimaan dan
pengeluaran.

Kurangnya penguasaan
pejabat terkait dengan
peraturan perundang-
undangan.

Realisasi anggaran tidak tepat
waktu

Pembinaan dan pengawasan dari
PTA Palu

Telah menindaklanjuti hasil temuan
Hakim Pengawas Bidang PTA Palu
dan pembenahan melalui TIM SAPM

2
Pengawasan
administrasi keuangan

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan
realisasi anggaran

2. Melakukan pemeriksaaan BKU secara rutin
setiap 1 bulan sekali dan meneliti kebenaran
semua bukti pembayaran

Hakim pengawas bidang tidak
cukup waktu untuk melakukan
pengawasan karena focus
pada penanganan perkara

Dilakukan pengawasan oleh Tim
Assesor internal dan eksternal SAPM

3 Penyusunan Laporan
Keuangan

1. Mengimput dokumen sumber berupa DIPA,
SSBP, SSPB, SPM dan SP2D ke dalam aplikasi
SAKPA

2. Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK

Kurangnya penguasaan
pejabat terkait dengan
peraturan perundang-
undangan.

Pembinaan dan pengawasan dari
PTA Palu

Telah menindaklanjuti hasil temuan



BMN
3. Melakukan rekonsiliasi internal dengan KPPN
4. Membuat Laporan Kegiatan Triwulan PP

39/2006
5. Membuat CALK persemester untuk Satker

(307630) dan Satker (309091)
6. Membuat Laporan keuangan yang berkaitan

dengan KOMDANAS MARI
7. Mengisi Program MONEV Anggaran

persemester
8. Membuat Laporan Keuangan (LK) persemester

Hakim Pengawas Bidang PTA Palu
dan pembenahan melalui TIM SAPM

4
Peningkatan
pelaksanaan tata
persuratan

1. Menertibkan dan penataan tata persuratan
2. Melengkapi sarana dan prasarana, berupa :

Kartu kendali surat dan Buku disposisi
3. Melakukan penerimaan, pencatatan, dan

pendistribusian serta penyimpanan arsip surat

Tenaga operasional tata
persuratan belum menguasai
bidang tugasnya

Dibenahi dan dilengkapai oleh TIM
SAPM

5

Peningkatan
pengelolaan dan
pembukuan inventaris
barang milik negara

1. Mengadakan pemutakhiran data inventaris
barang milik Negara

2. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR)
3. Membuat KIB untuk tanah, bangunan dan

kendaraaan dinas roda 4 maupun roda 2
4. Membuat Surat penunjukan penanggungjawab

penggunaan kendaraan dinas roda 2 maupun
roda 4

Kasubag Umum dan
Keuangan merangkap
pekerjaan Kasubag
Perencanaan, IT dan
Pelaporan

Keterbatasan staf untuk
menangani bidang ini

Dibenahi dan dilengkapai oleh TIM
SAPM

6

Peningkatan
pemeliharaan barang
inventaris milik negara

1. Membuat jadwal service dan perpanjangan pajak
kendaraan dinas roda 4 maupun roda 2

2. Melakukan opname kondisi fisik barang
inventaris

3. Memberikan penomoran untuk semua barang
inventaris

4. Menghentikan penggunaannya terhadap
barang inventaris yang rusak berat

Petugas yang bertanggung
jawab kurang optimal dan
focus karena rangkap jabatan

Dibenahi dan dilengkapai oleh TIM
SAPM



7
Peningkatan
pengelolaan
perpustakaan

1. Melakukan penataan buku perpustakaan sesuai
klasifikasi

2. Mengadakan buku induk perpustakaan , buku
pinjaman, katalog, kartu anggota dsb.

Kurangnya kepedulian dan
partisipasi pegawai dalam
pengelolaan dan pemenfaatan
perpustakaan karena beralih
ke digital

Telah dibenahi dan dikelola dengan
baik oleh pustakawan

8
Pengusulan
penghapusan barang
inventaris

1. Melakukan data barang inventaris yang hilang,
rusak dan sudah tidak layak pakai.

2. Melaksanakan penghapusan dan melaporkan
hasil penghapusan barang inventaris kepada
atasan

Realisasi dari pusat sangat
lambat

Telah diusul penghapusan barang
inventaris

9
Pemeliharaan
Gedung Kantor dan
Lingkungan Kantor

1. Perbaikan bagian yang rusak ringan, pengecatan
Gedung Kantor secara keseluruhan dan Pagar

2. Penataan taman dan tempat parkir. Keterbatasan anggaran Semua anggaran telah terserap
dengan skala prioritas

10

Penambahan sarana
dan prasarana
memenuhi DIPA dan
ketentuan SAPM.

1. Pengadaan mesin pengolah data, mebelair ,
meja informasi dan pengaduan dan alat Damkar
sesuai DIPA 2018.

2. Pembuatan papan nama, pos jaga, smoking
area, meja pelayanan terpadu, ruang bermain
anak. Dan laktasi.

3. Usul pengadaan mobil dinas
4. Pemasangan rambu lalulintas, jalur evakuasi,

menunjuk ruangan, nomor ruangan, baliho
pamflet dan bener terkait SAPM.

5. Melengkapi sarana dan prasarana masing-masing
ruangan

Keterbatasan anggaran
belanja modal pada DIPA
2018

Memenuhi ketentuan SAPM,
namun tidak tersedia dana
pada DIPA 2018-06-24

Mobil dinas nilainya sudah nol
dan tidak laik jalan.

Mengatur penggunaan dana DIPA
untuk memenuhi ketentuan minimal
SAPM bidang sarana dan prasarana

Swadana dari sumber lain

Telah memperoleh pinjam pakai
kendaraan dinas dari Pemkab
Banggai, Inova Tahun 2016 No. Pol
DN 5 CB. Serah terima tertanggal 8
Juni 2018

C. BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

1

Membuat Rencana
Kerja dan Anggaran
Kementerian/ Lembaga
( RKA-KL )

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan unsur
Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk
menentukan apa yang akan diusulkan
anggarannya.

2. Menyiapkan dan menghimpun data pendukung
untuk penyusunan program kegiatan yang

Kasubag Perencanaan, IT dan
Pelaporan telah menjalani cuti
sakit 1 tahun ditambah 6
bulan dan sekarang telah
masuk kembali setelah
dinyatakan sehat oleh Tim

Pekerjaan selama sakit diambil alih
oleh Kasubag Umum dan Keuangan

Telah diagendakan Baperjakat
Pengadilan Agama Luwuk untuk
diusulkan diganti jika usulan PTA Palu



diusulkan dalam RKA-KL.
3. Membuat dan menyusun data pendukung RKA-

KL yaitu Kerangka Acuan Kerja ( TOR ) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta data
dukung lainnya.

4. Mengimput perencanaan awal pembiayaaan
tahun yang akan datang ke dalam aplikasi
RKA-KL yang telah ditetapkan.

5. Mengirimkan data RKA-KL beserta data
pendukungnya ke Pengadilan Tinggi Agama
Palu

Penguji Kesehatan RSUD
Kab, Banggai.

Telah masuk 2 bulan belum
optimal karena penyakitnya
sering kambuh

dalam waktu dekat belum turun

2
Melaksanakan Tugas-
tugas Perencanaan
Lainnya dan menyusun
SK- SK Ketua

1. Menelaah kembali DIPA TA.2018 dan
mengadaan revisi jika diperlukan

2. Membuat Jadwal Rencana Penggunaan
Anggaran (RPA)

3. Membuat Jadwal Rencana Penarikan DIPA
TA.2018.

4. Membuat Program Kerja Tahun 2018
5. Menyusun SOP Kesekretarian dan SK- SK Ketua

Idem angka 1 Dibantu dan dilengkapi oleh TIM
SAPM

3

'
Melaksanakan Tugas-
Tugas Urusan Teknologi
Informasi

1. Peningkatkan Kualitas Pengelolaan Jaringan
komputer, sever, dan perangkat pendukungnya.

2. Memonitoring pengupdetan data masing-masing
sub bagian pada website

3. Mengkoordinir pemeliharaan dan peng-updetan
data pada website

4. Menyajikan/Mengapload informasi setiap
kegiatan pada website

Tenaga IT hanya satu orang
dan melaksanakan berbagai
tugas tanpa ada atasan
langsung

Sebagian telah dibantu
penyelesaiannnya oleh Tim SAPM

4
Melaksanakan Tugas-
Tugas Urusan
Pelaporan

1. Menghimpun, menyusun dan menganalisa laporan
pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian

2. Menyiapkan bahan penyusunan /format evaluasi
dan pelaporan kegiatan

3. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan
monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan

Bagian pelaporan merangkap
IT

Selain laporan bulanan dilaksanakan
oleh Tim masing-masing dan telah
disempurnakan oleh TIM SAPM



anggaran.
4. Menghimpun bahan, menyusun dan

mengkoordinasikan penyusunan:
- Laporan Tahunan
- LKjIP,
- Renstra/Reviu Renstra,
- IKU/Reviu IKU,
- RKT dan PKT
- Evaluasi Laporan Refomasi Birokrasi.



PROGRAM KERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS I B

Bidang Kepaniteraan

NO Program Kerja / Plan Realisasi / Do Kendala/Masalah /Check Tindak Lanjut / Action
A. Bidang Administrasi Yustisial

1
Meningkatkan pelaksanaan
administrasi perkara sesuai dengan
Pola Bindalmin dan SIPP

1. Meningkatkan ketrampilan para user dalam
menggunakan aplikasi SIPP versi terbaru
oleh Satgas Nasional SIPP

2. Mengadakan pengawasan terhadap
pelaksanaan administrasi peradilan yang
meliputi:
a. Penerimaan perkara;
b. Kelengkapan data SIPP
c. Penulisan register;
d. Pembukuan keuangan perkara;
f. Laporan dan kearsipan;
g. Minutasi.

Semangat dan focus para user yang
masih lemah;

Sebagian user belum menguasai
aplikasi SIPP versi terbaru

Mendapat motivasi dari Tim
Pengawas bidang PTA Palu

Motivasi dan semangat
memperoleh nilai
menggembirakan pada
SAPM

2

Meningkatkan proses penyelesaian
perkara dengan Sistem SIPP dan
inovasi lainnya

Penyelesaian Berita Acara, panggilan,
pemberitahuan, pengetikan putusan, minutasi
dan penerbitan akta cerai salinan putusan
dengan tepat waktu

Panmud Hukum dalam kondisi
kurang sehat dan per I Agustus
2018 memasuki usia pension;

PP yang bagus an Muhamad Hamim
telah turun SK Mutasi ke Pengadilan
Agama Trenggalek Jatim

Dalam proses persiapan
pembuatan usulan untuk
mendapat ganti kedua
pejabat dimaksud

3 Penataan Arsip dan pemanfaatan
IT di Bidang Kearsipan

1. Membenahi administrasi kearsipan ;
2. Menata rak dan box dengan baik;
3. Melakukan perawatan dan pemeliharaan

ruang arsip;
4. Memulai penerapan arsip digital.

Keterbatasan ruangan arsip Arsip telah tertata dengan
baik



4 Meningkatkan sistem pelaporan
perkara

1. Melakukan pendataan perkara baik yang
diterima maupun yang diputus setiap akhir
bulan

2. Membuat laporan paling lambat setiap
tanggal 5 (lima) awal bulan berikutnya

3. Membuat laporan akhir tahun tepat
waktu.

Singkronisasi data, baik pada SIPP
maupun manual sering mengalami
kendali

Motivasi dan pantauan dari
pimpiann secara terus
menerus.

B. Bidang Teknis Yustisial

1
Meningkatkan kemampuan Tenaga
Teknis

1. Mengadakan pembinaan kepada Panitera,
Panitera Muda, Panitera Pengganti/Jurusita
dan JurusitaPengganti.

2. Mengadakan pendalaman buku II
3. Meningkatkan kemampuan (implemensi )

SIPP kepada semua tenaga Teknis

2
Peningkatan pelayanan kepada
pencari keadilan

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara yang diterima
secara sederhana , cepat dan biaya ringan

2. Mengopt imalkan layanan
Posbakum, sidang keliling dan
pembebasan biaya perkara

3. Mengatasi keterlambatan relaas
panggilan

Kesadaran hukum masyarakat
masih rendah.

Kurang update buku kendali
jurusita/jurusita pengganti

Kerjasama dengan Pemkab
untuk penyuluhan hukum

Monitoring terus menerus
oleh panitera, hakim
pemgawas bidang dan
pimpinan

3 Meningkatkann efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara

Mengoptimalkan pelaksanaan standar
operasional prosedur bagian kepaniteraan

Meningkatnya jumlah berkara tidak
diimbangani jumlah tenaga teknis,
terutama hakim

Meningkatkan pembinaan
dan pengawasan di bidang
teknis dan administrasi
yudisial.

4
menciptakan akses pelayanan publik
dalam bidang peradilan dan
administrasi perkara dengan baik

Aplikasi berbasis web/desktop dapat mengatasi
kurangnya sarana dan prasarana kantor untuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
dan Tupoksi Aparat Peradilan

Banyaknya Aplikasi yang berbayar Peningkatan Pelatihan
Bidang Teknologi Informasi



5
Pemberkasan perkara dan
peningkatan kualitas putusan

Mengadakan eksaminasi dan pembinaan
secara periodik dan mengikutsertakan diskusi
ilmiah bagi Hakim (dalam persidangan dan
penyusunan putusan)

Keterbatasan tenaga hakim
Belajar dari pengalaman
dan upaya terus-menerus
meningkatkan kempuan diri

6
Mengurangi jumlah perkawinan
yang tidak disahkan oleh
negara/nikah siri/bawah tangan

Bekerja sama dengan Instansi Terkait :
Kemenag,Dukcapil,Pemerintahan Desa, Tokoh
Masyarakat dll)

Biaya

Meningkatkan kerjasama
dengan pemerintah daerah
dan intansi terkait serta
Memberikan Informasi
kepada Masyarakat melalui
Media Massa (Radio,
Pamflet, internet) dan
penyuluhan hukum (tatap
muka)

TIM PENYUSUN PROGRAM DAN LAPORAN


