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A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN  

 
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman pada tingkat banding di lingkungan Peradilan Agama, 

sesuai Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka tugas pokok Pengadilan 

Tinggi Agama DKI Jakarta adalah: 

(1) Menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang 

dimohonkan banding; 

(2) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan; 

(3) Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya;  

(4) Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang; dan 

(5) Mengimplementasikan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung Republk Indonesia      .  

 Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik dalam Penyelenggaraan 

Peradilan, baik teknis dan non teknis, di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 

yang merupakan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, sudah tentunya 

akan tetap konsisten dan konsekuen mengikuti dan menegakkan kebijakan yang 

telah digariskan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai kawal depan 

dari Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berupaya 

seoptimal mungkin melaksanakan tugas-tugas Peradilan dan memberikan 

pelayanan yang baik kepada publik demi meningkatkan martabat dan wibawa 

lembaga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta secara khusus dan 

penyelenggaraan peradilan pada umumnya. 



 

 Dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas pokok di atas, sangat 

diperlukan adanya tata kerja dan management yang mantap, oleh karena itu 

perencanaan yang mantap dan realistis akan mempermudah penyelesaian tugas 

tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu perlu disusun program kerja bersifat 

intern yang dapat dijadikan sebagai pedoman kerja sehari-hari setelah melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam program kerja 

tahun sebelumnya. Program kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 

2021 ini merupakan penjabaran umum dalam bentuk kerangka kerja periodik 

dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan, maupun Keputusan-Keputusan dan Edaran-Edaran 

yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Agama yang disesuaikan 

dengan kondisi wilayah serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan. 

B. VISI DAN MISI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI 

TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA 

YANG AGUNG 

 

MISI 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat 

pencari keadilan 

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan. 

 



 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1) Program Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman setiap Aparatur dalam 

melaksanakan tugas di masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi 

Agama DKI Jakarta. 

2) Memberi bobot dan kualitas partisipasi bagi aparat pelaksana dalam setiap 

aktivitas penyelesaian tugas-tugas kerja yang menjadi tanggung jawab 

sekaligus sebagai tahapan pencapaian tujuan/sasaran Pengadilan Tinggi 

Agama DKI Jakarta pada kurun waktu satu tahun. 

3) Menciptakan kondisi dinamis bagi pengembangan kreatifitas serta memacu 

semangat kerja aparat pelaksana demi kepentingan memajukan 

pembangunan dibidang hukum dalam ruang lingkup Pengadilan Tinggi 

Agama DKI Jakarta.  

 

D. ARAH 

         Program Kerja tahun 2021 ini diarahkan kepada kondisi kerja dinamis 

wilayah bebas korupsi  (WBK), dalam upaya peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan sebagai langkah untuk mewujudkan wilayah 

berokrasi bersih dan melayani (WBBM), dengan memberi bobot dan nilai pada 

aparat pengadilan dalam menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan, serta 

memberi dorongan dan motivasi yang positif kepada staf pelaksana sehingga 

terciptanya kondisi kerja yang sesuai dan seimbang serta berkualitas dalam 

memberikan pelayanan prima. 

 

E. STRATEGI 

1)  Strategi Jangka Pendek 

a. Membina dan mengembangkan serta mengerahkan segenap potensi 

aparat pelaksana Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan 

Agama yang berada dibawahnya untuk menyelesaikan setiap tugas 

dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna demi terwujudnya 

kualitas pelayanan publik; 

b. Menciptakan kondisi kerja yang dinamis, komunikatif dan kondusif  

dengan mempertebal rasa percaya diri, semangat kebersamaan serta 



 

kesetikawanan dalam memikul tanggung jawab sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat; 

c. Membina, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan teknis 

yustisial, dan kemampuan managerial bagi Hakim, serta kemampuan 

pengelolaan administrasi yang tertib bagi pejabat kepaniteraan dan 

pejabat kesekretariatan sebagai sporting unit dengan berbasis teknologi 

informasi  (TI) guna memberikan pelayanan  yang sebaik-baiknya; 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas 

pokok dan kebijakan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan 

Pengadilan Agama yang berada dibawahnya dengan memperhatikan 

kemampuan anggaran Pengadilan. 

 

2)  Strategi Jangka Menengah 

a. Membina dan meningkatkan kemampuan managerial, kemampuan 

profesional, dan kemampuan moral bagi aparat Pengadilan Tinggi Agama 

DKI Jakarta dan Pengadilan Agama yang berada dibawahnya dalam 

melaksanakan tugas pokok dan kebijakan pimpinan Pengadilan; 

b. Mencipkan kondisi kerja aparat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 

dan Pengadilan Agama yang berada dibawahnya secara dinamis, 

harmonis, dan humanis,  serta profesional yang bebas dari korupsi (WBK) 

dan menciptakan kondisi kerja yang bersih dan melayani (WBBM) dalam 

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;   

c. Mencipkan sistem kerja pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan 

Pengadilan Agama yang berada dibawahnya secara  disiplin, efektif dan 

efesein,  terukur dan terkendali dengan menggunakan pasilitas teknologi 

informasi (TI); 

d. Berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung 

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama yang 

berada dibawahnya secara  representatif dalam melaksanakan tugas 

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.  

  

 

 



 

3)  Strategi Jangka Panjang 

a. Mewujudkan aparat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan 

Pengadilan Agama yang berada dibawahnya untuk meningkatkan  

kemampuan managerial, meningkatkan kemampuan profesional yang 

handal, berintegritas tinggi  yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan; 

b. Mewujudkan kondisi kerja pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 

dan Pengadilan Agama yang berada dibawahnya secara dinamis, 

harmonis dan humanis dalam melaksanakan tugas pokok dan kebijakan 

pimpinan, sehingga terwujud kondisi pelayanan hukum yang bersih dan 

melayani (WBBM) dan terwujud kondisi kerja yang bebas dari Korupsi 

(WBK);  

c.  Terciptanya sistem kerja pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan 

Pengadilan Agama yang berada dibawahnya, secara   disiplin, efektif dan 

efesein,  terukur dan terkendali dengan menggunakan pasilitas teknologi 

informasi (TI) sehingga terwujud pelayanan hukum prima bagi 

masyarakat pencari keadilan; 

e. Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung Pengadilan Tinggi Agama 

DKI Jakarta dan Pengadilan Agama yang berada dibawahnya, khususnya 

pembangunan gedung baru Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang  

representatif dalam menunjang melaksanakan tugas pokok dan kebijakan 

pimpinan Mahkamah Agung RI, guna memberikan pelayanan hukum 

yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan.   

 
F. JADWAL PELAKSANAAN 

 
Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dijadualkan 

pelaksanaannya mulai Januari sampai dengan Desember 2021, dengan rincian 

waktu sebagaimana tertera dalam matrik program kerja terlampir. 

 




























































