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ABSTRAK 

Nama  : Fadhil Al-Jamali RM.Idris 

NIM  : 10100110011 

Judul :Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan 

Agama (SIADPA) pada Pengelolaan Administrasi Perkara 

Pengadilan Agama Maros. 

  

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Sistem 

Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA) pada Pengelolaan 

Administrasi Perkara Pengadilan Agama Maros? Pokok masalah tersebut 

kemudian melahirkan 2 sub masalah atau pertanyaan penelitian yakni: (1) 

Bagaimana peranan SIADPA dalam proses keterbukaan informasi administrasi 

perkara di Pengadilan Agama (PA) Maros?(2) Faktor-faktor apa saja yang 

menjadi kendala dalam proses penerapan sistem SIADPA di PA Maros?. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah: pendekatan yuridis dan pendekatan Syar’i. Adapun sumber 

data penelitian ini adalah panitera, dan staf administrasi  PAMaros. Selanjutnya, 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 

dokumentasi dan penelusuran berbagai macam literature atau refrensi. Lalu, 

teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 

Reduksi Data,Penyajian data, dan Pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitan ini menujukkan bahwa SIADPA sebagai instrumen 

penunjang pekerjaan administrasi yang menyediakan blanko atau formulir mulai 

penerimaan perkara hingga penyelesaian perkara, secara umum cukup efektif. 

disebabkan, perkara yang banyak dapat ditangani dengan waktu yang relatif 

singkat dibanding dikerjakaan secara manual. Terkhusus panitera yang memang 

bertugas di bidang administrasi perkara, dengan adanya aplikasi ini proses 

pengimputan data-data terasa lebih cepat dan efektif. Meskipun dalam 

penerapannya terdapat kendala, diantaranya  SDM, Wifi (jaringan), Listrik, 

Server, template yang masih kurang. 

Implikasi penelitian ini adalah: (1) SIADPA merupakan aplikasi yang 

sangat membantu PA dalam proses pengadministrasian perkara. Di PA Maros 

sendiri, aplikasi ini menjadi solusi yang sangat tepat guna, menunjang kinerja 

aparat peradilan agama khususnya panitera. Meskipun dalam penerapannya 

terkendala hal-hal teknis baikinternal maupun eksternal. Penelitian ini diharapkan 

mampu memberi dampak positif bagi aparat  PA Maros khususnya dan di PTA 

Sulawesi Selatan umumnya dengan meningkatkan pelayanan maksimal kepada 

masyarakat pencari keadilan(2) Adanya penelitian ini diharapkan  menjadi bahan 

pertimbangan maupun rujukan bagi pengambil kebijakan untuk memaksimalkan 

penggunaanya.  
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    BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan teknologi saat ini menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi 

yang kian menyelimuti dunia. Suatu kemajuan yang tentunya akan memberikan 

dampak bagi peradaban hidup pelajar. Tidak dapat dipungkiri, kini kita telah 

menjadi “budak” dari peradaban teknologi informasi itu sendiri. Bagaimana tidak, 

banyaknya pelajar yang sekaligus berperan sebagai pengguna teknologi informasi 

dan komunikasi, membuktikan bahwa kehidupan yang mereka lakoni tak pernah 

lepas dari peran teknologi informasi.
1
 

Menghadapi keadaan seperti ini, kita sebagai pelajar perlu diarahkan pada 

sikap “sadar teknologi” atau “melek teknologi”. Kemajuan yang sering diartikan 

sebagai modernisasimenjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam 

melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi 

dan meningkatkan efektivitas kemampuan pelajar melalui penerapan organisasi 

yang berdasarkan pertimbangan kesadaran. Karena dengan ilmu pengetahuan 

teknologi informasi dan komunikasi pula, manusia dapat melakukan hal-hal yang 

sebelumnya belum pernah dibayangkan.
2
 

Selain itu juga, ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah 

membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara 

otonom. Sekat-sekat informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat 

                                                           
1
Campuran Artikel, Perkembangan TIK, 19 November 2011, 

http://infokom.files.wordpress.com/2007/03/teknologi-informasi-dan-komunikasi.doc.  (16 Juni 

2014). 

2
 Campuran Artikel, Perkembangan TIK, 19 November 2011. 

http://infokom.files.wordpress.com/2007/03/teknologi-informasi-dan-komunikasi.doc.%20(16
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individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi disekitarnya. Setiap 

orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. 

Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang 

berkembang.
3
 

Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah 

membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan 

komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif 

sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja alat 

teknologi telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan 

percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-

formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi 

kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah kita capai sekarang 

benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan 

kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.
4
 

Bagi masyarakat sekarang, teknologi informasi dan komunikasi 

merupakan suatu religion. Pengembangannya dianggap sebagai solusi dari 

permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja hal tersebut sebagai 

liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. 

Selain itu, hal tersebut juga diyakini akan memberi umat manusia kebahagiaan 

                                                           
3Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Era Globalisasi, 4 

Juni 2012, www.kompasteknologi.com(16 Juni 2014). 

4
Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Era Globalisasi, 4 

Juni 2012. 

http://www.kompasteknologi.com/
http://www.kompasteknologi.com/
http://www.kompasteknologi.com/
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dan immortalitas. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap 

peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri.
5
 

Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran 

teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. 

Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan 

teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang 

lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu.  

Hal itu pula yang dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan 

Agama adalah badan Peradilan Agama pada tingkat pertama, PTA adalah 

Pengadilan Agama tingkat banding.
6
Kualitas pelayanan publik yang prima 

merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif 

dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik, dan penyelenggaraan itu berkaitan dengan 

sistem yang bersifat terbuka, yakni yang berkaitan langsung dengan 

lingkungannya.
7
 Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap 

penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai 

dengan jajaran paling bawah demi terwjudnya Good Governance.
8
 

 

                                                           
5
Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Era Globalisasi, 4 

Juni 2012. 

6
 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 7. 

7
 Ahkam Jayadi, Aspek Religius Penegak Hukum (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h.19. 

8
Ridwan Mansyur, implementasi sipp/cts dan siadpa berbasis it ”menyambut matahari 

terbit di januari 2014, 5 januari 2013, https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=3480. 

16 juni 2014. 

https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=3480
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Hal ini sejalan dengan gerakan Open Government Partnership. Setelah 

Amerika Serikat dan Brazil, kini Indonesia menjadi Co-Chairs Open Government 

Partnership (OGP 2012-2014). Saat ini telah tergabung 58 negara yang memiliki 

rencana aksi untuk merealisasikan komitmen mereka dalam menciptakan 

pemerintahan yang lebih terbuka. Dengan adanya keterbukaan ini masyarakat 

menjadi lebih mudah mengetahui kinerja dari Pejabat Publik.
9
 

Ketua Mahkamah Agung dalam pidato pembukaan rapat pleno Tim 

Pembaharuan Peradilan tanggal 25 Maret 2013 di Jakarta menyatakan bahwa 

Badan Pengadilan Agung bisa dicapai melalui 4 (empat) misi utama: Menjaga 

Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan 

Bagi Pencari Keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, 

dan Meningkatkan Kredibiltitas dan Transparansi Badan Peradilan.
10

 

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara di Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta penyelenggaraan administrasi 

peradilan yang seragam, baik, dan tertib, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI 

No. KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 menetapkan Pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Tinggi Agama yang meliputi lima bidang yaitu:
11

 

1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, 

banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 

                                                           
9
Ridwan Mansyur, implementasi sipp/cts dan siadpa berbasis it ”menyambut matahari 

terbit di januari 2014, 5 januari 2013. 

10
Ridwan Mansyur, implementasi sipp/cts dan siadpa berbasis it ”menyambut matahari 

terbit di januari 2014, 5 januari 2013. 

11
Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama,  (Jakarta: Kencana, 2005), h.54 
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2. Pola tentang register perkara. 

3. Pola tentang keuangan perkara. 

4. Pola tentang laporan perkara. 

5. Pola tentang kearsipan perkara. 

Pola-pola tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak 

dapat dipisahkan, kemudian diciptakanlah sebuah program yakni SIADPA dalam 

membantu proses Adminstrasi Pengadilan Agama.  

Aplikasi SIADPA adalah aplikasi pengolah dokumen-dokumen 

keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). Prinsip kerja 

SIADPA mirip dengan Mail Merge yang dikenal di Microsoft Word. Prinsip kerja 

dari SIADPA adalah dengan menggabungkan data-data perkara dengan dokumen 

(blanko). Data-data perkara di dalam dokumen blanko disebut dengan variebel. 

Variabel-variabel ini ditunjukan dengan angka atau nomor.
12

 

Nantinya pada saat hendak mencetak suatu dokumen variable-variabel di 

dalam dokumen blanko akan diganti dengan data-data keperkaraan yang telah 

diisikan oleh operator SIADPA yang sesuai dengan variable tersebut.
13

 

Sesungguhnya Apikasi SIADPA telah ada sebelum aplikasi SIPP/CTS. 

Aplikasi SIADPA mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan penerapan 

Pola Bindalmin di lingkungan Pengadilan Agama. Jadi dengan memanfaatkan 

                                                           
12

Lanka Asmar, “Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama 

(SIADPA) dalam putusan hakim Pengadilan Agama”, Kompasiana, 31 Agustus 2012. 

http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/implementasi-sistem-administrasi-perkara-pengadilan-

agama-siadpa-dalam-putusan-hakim-pengadilan-agama-483385-html  (16 juni 2014) 

13
Berdiyana, Impementasi system administrasi Perkara, Dapat di akses di 

(http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/implementasi-sistem-administrasi-perkara-

pengadilan-agama-siadpa-dalam-putusan-hakim-pengadilan-agama-483385.html), tanggal 02 

Februari 2014. 

http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/implementasi-sistem-administrasi-perkara-pengadilan-agama-siadpa-dalam-putusan-hakim-pengadilan-agama-483385-html%20%20(16
http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/implementasi-sistem-administrasi-perkara-pengadilan-agama-siadpa-dalam-putusan-hakim-pengadilan-agama-483385-html%20%20(16
http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/implementasi-sistem-administrasi-perkara-pengadilan-agama-siadpa-dalam-putusan-hakim-pengadilan-agama-483385.html
http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/implementasi-sistem-administrasi-perkara-pengadilan-agama-siadpa-dalam-putusan-hakim-pengadilan-agama-483385.html
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aplikasi ini, maka telah memudahkan Pengadilan Agama dalam menjalankan 

tugas pokoknya yakni (menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan 

perkara).
14

 Aplikasi SIADPA telah dirasakan manfaatnya dalam rangka 

penyelarasan antara Pola Bindalmin dengan pemanfaatan teknologi informasi 

dalam menunjang tugas pokok. Aplikasi SIADPA sebagai sebuah sistem 

manajemen perkara (case management system) telah dirasakan manfaatnya di 

bidang administrasi peradilan. Proses pengolahan dokumen perkara dilakukan 

dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan bisa lebih ditingkatkan. Aplikasi ini terbukti mampu menjawab 

kebutuhan administrasi perkara Pengadilan Agama karena aplikasi SIADPA 

menawarkan solusi dokumen dan solusi data. 

Dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, yang bertugas menjalankan 

aplikasi ini salah satunya adalah kepaniteraan. Kepaniteraan mempunyai tugas 

yaitu memberikan pelayanan teknis dalam bidang administrasi perkara dan 

administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
15

 Adapun fungsinya adalah sebagai berikut: 
16

 

1. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta pelaksanaan 

koordinasi dan sinkronisasi yang berhubungan dengan peradilan.  

2. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi 

keuangan perkara, dan administrasi pelaksanaan putusan perkara. 

                                                           
14

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2002), h. 20. 

15
 Pasal 96 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 

16
 Cik Hasan Basri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Bandung: 

Rosda, 1997),  h. 136. 
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3. Penyusunan statistik perkara, dokumen perkara, laporan perkara dan 

yursprudensi. 

4. Pengurusan administrasi pembinaan hukum agama dan hisab rukyat. 

Administrasi perkara tidak bisa dipisahkan dengan tugas pokok perkara. 

Rangkaian tugas pokok tersebut membutuhkan administrsi perkara yang menjadi 

tugas kepaniteraan, yaitu kegiatan menerima perkara, kegiatan penyelenggaraan 

persiapan persidangan, kegiatan mengadili perkara, dan kegiatan pelaksanaan 

putusan.
17

 

Yang menjadi permasalahan disini, apakah aplikasi SIADPA telah 

dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama? Karena kenyataannya, masih banyak 

lembaga-lembaga Pengadilan Agama yang tidak menggunakannya, padahal pada 

dasarnya tugas dari lembaga Pengadilan adalah memberikan pelayanan yang baik 

dan memuaskan sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-

undang No. 41 Tahun 1970 yang menyebutkan, bahwa peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi pelayanan yang cepat, mudah, dan 

ringan menjadi hak bagi masyarakar yang harus lembaga peradilan berikan.
18

 

Belum lagi dengan kemampuan SDM dari ruang lingkup dalam Pengadilan 

Agama itu sendiri, masih banyak pegawai yang belum mengerti bagaimana cara 

mengoperasikan aplikasi tersebut. Itulah yang membuat Pengadilan Agama 

mempunyai kewajiban untuk mengoptimalkan fungsi dari aplikasi ini (SIADPA) 

untuk bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu 

                                                           
17

 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama , h.52 

18
Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama 

(Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.109. 
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memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan 

memudahkannya masyarakat dalam mencari informasi yang berkaitan dengan 

kasus-kasus yang diperkarakan atau sesuatu yang berkaitan dengan lembaga 

Pengadilan Agama itu sendiri. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai implementasi SIADPA pada terkhusus 

Pengadilan Agama Maros.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang hendak di 

kaji dalam penelitian ini adalah Efektifitas Sistem Informasi Administrasi Perkara 

Pengadilan Agama (SIADPA) pada pengelolaan Administrasi Perkara 

Pengadilan Agama Maros, dengan mengidentifikasikan sub masalah yang hendak 

dikaji sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan SIADPA dalam proses keterbukaan informasi 

administrasi perkara di Pengadilan Agama (PA) Maros?  

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses penerapan sistem 

SIADPA di PA Maros? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian yang 

sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini : 
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“Efektifitas”, berasal dari kata efektif yang berarti dapat membuahkan 

hasil, mulai berlaku (tentang undang-undang atau peraturan), ada pengaruhnya, 

ada akibatnya, ada efeknya.  Sedangkan efektifitas adalah keefektifan.
19

 

“Pengelolaan”, berasal dari kata kelola, mengelola yang berarti 

menyelenggarakan (organisasi, pemerintahan, perusahaan dsb) mengurus (proyek, 

dsb). Sedangkan pengelolaan adalah proses, perbuatan, cara mengelolah.
20

 

“Administrasi” adalah  segala usaha bersama untuk mendayagunkan 

semua sumber secara efektif dan efisien.
21

 

Perkara adalah masalah, persoalan, urusan (yang perlu diselesaikan atau 

dibereskan).
22

 

Sedangkan pengertian Pengadilan Agama tercantum dalam pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang 

berbunyi: 

“Pengadilan Agama (sebagai salah satu badan penyelenggara kekuasaan 

kehakiman) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara tertentu yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, 

Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah”. 

                                                           
19

Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 

374 

20
 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, h. 674. 

21
 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, h. 13. 

22
Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, h. 1130. 
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Jadi pengertian judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah efektifitas 

SIADPA pada pengelolaan administrasi perkara Pengadilan Agama Maros. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Maros dan mengambil 

objek penelitian yakni panitera. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

referensi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun referensi – referensi 

yang penulis maksud adalah diantaranya: 

1. Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita sewilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar oleh Mahkamah Agung RI. Buku ini memuat 

mengenai proses perkara mulai dari pendaftran sampai pada tingkat 

putusan dan disertai contoh –contoh formulir yang ada pada administrasi 

pengadilan Agama. 

2. Urgensi dan Fungsi Administrasi Peradilan oleh A. Mukti Narto yang 

disampaikan pada sosialisasi bimbingan Teknis Administrasi Peradilan 

oleh Dijten Badilag Mahkamah Agung RI membahas mengenai 

akuntabilitas dan transparansi yang sangat penting bagi proses 

administrasi. 

3. Implementasi Sipp/Cts Dan Siadpa Berbasis It ”Menyambut Matahari 

Terbit Di Januari 2014” oleh Dr. Ridwan mansyur, sh., mh. Membahas 
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mengenai dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima demi 

tercapainya good governance. 

Sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah di bahas oleh siapa 

pun dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Dengan demikian, tulisan ini dapat 

dipertanggungjawabkan obyektivitasnya juga diharapkan menjadi cakrawala baru 

dalam kajian tentang Efektifitas Sistem Informasi Administrasi Perkara 

Pengadilan Agama (SIADPA) pada pengelolaan administrasi perkara di 

Pengadilan Agama Maros. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Tujuan Umum 

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan  aplikasi SIADPA pada 

pengelolaan administrasi perkara pada Pengadilan Agama Maros 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 

proses penerapan aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Maros. 

Tujuan khusus 

1. Untuk mendapatkan data mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh 

aplikasi SIADPA bagi kelancaran administrasi perkara di Pengadilan 

Agama Maros. 

2. Untuk mendapatkan data mengenai pengaruh yang menjadi kendala dalam 

proses penerapan aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Maros. 
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Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut: 

Kegunaan Teortik 

Sebagai referensi dalam mengembangkan teori atau konsep dan ilmu 

pengetahuan mengenai aplikasi SIADPA, khususnya manfaat serta kendala yang 

bisa ditimbulkan dari adanya  aplikasi tersebut. 

Kegunaan Praktis 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan pelayanan yang 

efektif bagi pencari keadilan, khususnya dalam hal administrasi perkara dan 

sistem Pengadilan Agama pada umumnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Administrasi Peradilan Agama 

1. Pengertian Administrasi Peradilan Agama 

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu administrasi Peradilan 

Agama, terlebih dahulu diuraikan sebagai berikut.  

Administrasi adalah Suatu proses penyelenggaraan oleh seorang 

administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. 

SedangkanPeradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
1
.Tugas pokoknya adalah memeriksa, 

memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam dibidang a. Perkawinan, b. Waris, c.Wasiat, d. Hibah, 

e. Zakat, f. Wakaf, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari’ah”(Pasal 49 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Administarsi 

Peradilan Agama adalah Suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur Pengadilan 

Agama secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

Pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula, 

                                                           
1
Irfan  Zindy, Administrasi Peradilan Agama, (20 Juni 2013), 

https://www.academia.edu/4832024/BAB_I, (22 September 2014). 

 

https://www.academia.edu/4832024/BAB_I
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kemudian memilki Proses meliputi (6) enam hal, yakni 

menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan,  mengirim, dan menyimpan
2
. 

Sebagaimana salah satu lembaga yang melakukan pelayanan kepada 

pencari keadilan, Pengadilan Agama (PA) diharapkan dapat melakukan 

pelayanannya secara maksimal dengan tetap berpegang pada prinsip pelayanan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.  Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan 

perlu didukung dengan system administrasi perkara yang baik, transparan, 

akuntabel. Sebagai perwujudan dari hal tersebut, ini kemudian diatur ataupun 

dibagi  beberapa bagian menurut klasifikasinya, yakni meja 1, 2, dan 3 dengan 

klasifikasi
3
, 

a. Administrasi Kepaniteraan: Gugatan, Permohonan, dan Hukum 

b. Administrasi Kesekertariatan: Umum, Kepegawaian, dan Keuangan  

2. Dasar Hukum 

Landasan Yuridis: 

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  

                                                           
2
Arief Hidayat, Bahan Mata Kuliah Administrasi Peradilan Agama (28 Agustus 2011), 

Http:// http://ariefhidayatfamily.blogspot.com/2011/09/bahan-ajar-mata-kuliah-kepaniteraan.html. 

(22 September 2014). 
3
Muhammad Jususf, Menata Administrasi perkara Peradilan Agama Dalam Upaya 

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarkat Pencari Keadilan, 

http://badilag.net/data/ARTIKEL/MENATA%20ADMINISTRASI%20PERKARA.pdf (22 

September 2014) 

http://ariefhidayatfamily.blogspot.com/2011/09/bahan-ajar-mata-kuliah-kepaniteraan.html.%20(22
http://ariefhidayatfamily.blogspot.com/2011/09/bahan-ajar-mata-kuliah-kepaniteraan.html.%20(22
http://badilag.net/data/ARTIKEL/MENATA%20ADMINISTRASI%20PERKARA.pdf
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c. Undang-Undang   Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Perubahan  atas   

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  

d. d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

UU Nomor 7 Tahun 1989  

e. e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI   Nomor: KMA/001/SK/I/1991 

tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 

Landasan Syar’i 

Administrasi merupakan proses yang mencakup penCatatan maupun 

pelaporan. Al-Qur’an pun mengatur hal demikian, yang secara ekplisit termuat 

dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282. 

  

   

    

   

   

      

     

........ 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis
4
. 

 

 

                                                           
4
Departemen Agama RI.Al-Qur’an dan Terjemahnya.Bandung :PT Sigma Media 

Arkanleema, 2009, h. 48. 
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Ayat diatas menjelaskan prinsip yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini 

merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia 

memilihnya (untuk melakukan dan tidak melakukan) pada waktu melakukan 

transaksi secara bertempo karena suatu hikmah yang akan dijelaskan pada suatu 

nash.  

 

                                                                              

   
 

“Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” 

 Ini merupakan tugas bagi seorang yang menulisutang piutang itu sebagai 

sekretaris, bukan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Juru tulis ini 

diperintahkan untuk menulisnya secara adil.
5
 Ayat ini mungkin membahas tentang 

utang piutang, namun secara umunya bias dikaitkan dengan proses admnistrasi 

dalam peradilan agama, yang mana bila administrator tidak menulisnya secara 

adil, maka pihak-pihak yang berperkara akan dirugikan. 

    
   

 “Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya” 

 

Penugasan disini adalah dari Allah kepada penulis, agar dia jangan 

menunda-nunda, enggan, dan keberatan melaksanakannya sendiri. Itu adalah 

                                                           
5
 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zilalil Qur’an. (Jakarta: PT. Gema Insani, 2000), h.391. 
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kewajiban Allah melalui nashtasyri’, pertanggungjawabannya adalah kepada 

Allah. Ini merupakan penunaian terhadap karunia Allah atas dirinya yang telah 

mengajarinya bagaimana cara menulis, sebaimana yang telah diajarkan Allah 

kepadanya.
6
 Jadi secara tidak langsung hal-hal yang berkaitan dengan bukti akan 

kesepakatan hendaklah dituliskan sebagai pembuktian bila suatu waktu 

dipermasalahkan lagi. 

 

B. Selayang Pandang SIADPA 

1. Sejarah 

Tak lengkap rasanya ketika membicarakan sesuatu, namun sejarahnya tak 

ditilik ke belakang. Program ini berawal dari Pengadilan Agama (PA) Malang 

Kelas I yang di ketuai oleh Drs. H. Abu Amar, SH., MH dan Panitera/Sekertaris 

oleh Yugo Harisatriyo, SH (Alm). Pada awal kepemimpinan  mereka, proses 

administrasi perkara pada PA Malang jauh dari harapan atau tidak sesuai dengan 

apa yang semestinya dipenuhi dalam Pola Bindalmin, baik dari segi penerimaan 

perkara, keuangan perkara, register perkara, laporan perkara dan kearsipan. 

Apalagi untuk untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat 

pencari keadilan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan
7
. 

Disamping itu, ada pula beberapa faktor yang ikut mempengaruhi proses 

                                                           
6
 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zilalil Qur’an. (Jakarta: PT. Gema Insani, 2000), h.391. 

7
Abu Amar, Sejarah Awal SIADPA, (10 September 2012),Http://www.pa-

Monokowari.go.id/.(27 September 2013). 

http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
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administari PA Malang Kelas I pada saat itu diantaranya seperti dikutip dari 

website PA. Monokowari (Http://www.pa-Monokowari.go.id/)8: 

1. Wilayah hukum Pengadilan Agama Malang Kelas I A yg terdiri dari 

Kabupaten Malang meliputi 36 Kecamatan dan Kota Malang meliputi 5 

Kecamatan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 

2.413.779 orang yang mayoritas terdiri dari pemeluk agama Islam, dan 

Kota Malang sebanyak 708.907 orang yang mayoritas terdiri dari pemeluk 

agama Islam.  

2. Karena besarnya jumlah penduduk, maka jumlah perkara yang diterima di 

Pengadilan Agama Malang menjadi besar pula yaitu rata-rata antara 500 

s/d 600 perkara perbulan.  

3. Jumlah Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Malang Kelas I A 

yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani.  

4. Dana, sarana dan prasarana Pengadilan Agama Malang Kelas I A yang 

pada saat itu berada dalam pembinaan Departemen Agama tidak memadai.  

Melihat hal tersebut maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dibentuklah Pengadilan Agama Malang Kelas II. 

Tentu adanya PA Malang Kelas II maka berimplikasi kepada peta wilayah hukum 

kedua PA tersebut. PA Malang Kelas I menangani wilayah Kota Malang 

                                                           

8
Abu Amar, “Sejarah Awal SIADPA”. (10 September 2012),Http://www.pa-

Monokowari.go.id/. 

 

http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
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sedangkan PA Malang Kelas II manangani wilayah Kabupaten Malang
9
. Namun, 

pemisahan ini kurang efektif atau dengan kata lain tak bisa memberikan 

pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan 

hukum terhadap para pencari keadilan tetap berjalan lamban
10

. Dengan jumlah 

perkara tinggal antara 400 s/d 500 perkara perbulan dan berimplikasi pada kantor 

yang penuh sesak dipenuhi oleh para pencari keadilan. Berdasar pada realitas 

yang terjadi pada saat itu, Sebuah pemikiran cemerlang disampaikan dan 

diusulkan oleh Yugo Harisatriyo yang saat itu masih menjabat sebagai 

Panitera/Sekertaris (Pansek) di PA Malang Kelas II. Beliau mengusulkan bahwa 

prosedur penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang Kelas II itu diaplikasikan dalam bentuk program komputer, agar 

penyelenggaraan administrasi perkara dapat berjalan lebih cepat dan pelayanan 

kepada pencari keadilan lebih maksimal
11

.  

Beliau bekerja sama dengan Irfan seorang programmer komputer dari 

Sysolusindo menyiapkan konsep surat administrasi perkara yang terdiri dari: 

1) Permohonan/gugatan dengan segala bentuk variabelnya sesuai dengan 

kewenangan Pengadilan Agama.  

2) Penetapan Majelis Hakim (PMH).  

3) Penunjukan Panitera Pengganti (PPP).  

                                                           

9
Abu Amar, “Sejarah Awal SIADPA”. (10 September 2012),Http://www.pa-

Monokowari.go.id/. 

10
Abu Amar, “Sejarah Awal SIADPA”. (10 September 2012),Http://www.pa-

Monokowari.go.id/. 

11
Abu Amar, “Sejarah Awal SIADPA”. (10 September 2012),Http://www.pa-

Monokowari.go.id/. 

http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
http://www.pa-monokowari.go.id/
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4) Penetapan Hari Sidang (PHS).  

5) Berita Acara Pemanggilan (Relaas Panggilan) dengan variable 

persidangannya.  

6) Penetapan (sebagai produk dari permohonan) dan Putusan (sebagai 

produk dari gugatan) dengan segala bentuknya.  

7) Berita Acara Pemberitahuan Putusan (relaas Pemberitahuan Putusan).  

8) Instrumen perkara.  

Konsep ini kemudian diserahkan kepada Sysolusindo yang kemudian 

dibuatkan program.  

Seperti diketahui, dalam surat-surat perkara tersebut, mulai dari 

permohonan/gugatan, PMH, PPP, PHS, Relaas Panggilan, Berita Acara 

Persidangan, Penetapan dan Putusan maupun Berita Acara Pemberitahuan 

Putusan terdapat data identitas para pihak yang berperkara dan nomor perkara. 

Jika semula ketika pembuatan surat-surat tersebut masih secara manual, di mana 

pada setiap formsurat itu identitas para pihak harus diketik lagi, maka dengan 

program administrasi perkara, hal itu tidak perlu diketik lagi
12

. Dengan master 

program yang fleksibel, formsurat maupun blanko yang diinginkan tinggal di-klik 

sesuai dengan yang dikehendaki. Begitu pula tentang nama Majelis Hakim dan 

Panitera Pengganti pada PMH dan PPP, ketika di klik berita acara persidangan 

pertama secara otomatis nama-nama itu akan muncul pada form PMH dan PPP. 
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Begitulah kemudahan-kemudahan yang diperoleh dengan penggunaan program 

ini
13

. 

Setelah pembuatan program administrasi perkara ini selesai, dilakukan uji 

coba untuk proses penyelenggaraan administrasi perkara sejak dari penerimaan 

sampai dengan putusan perkara. Ternyata hasilnya luar biasa. Untuk proses 

pendaftaran perkara yang semula dalam sehari melayani 20 s/d 30 perkara baru 

selesai pada pukul 16.00 WIB, setelah menggunakan program ini dapat 

diselesaikan pada sekitar pukul 13.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB. Demikian pula 

untuk pembuatan PMH, PPP, ternyata sangat memudahkan pekerjaan bagi Meja 

II, Wakil Panitera, Panitera dan Ketua Pengadilan. Untuk pembuatan PHS sangat 

memudahkan bagi Meja II maupun Majelis Hakim. Untuk pembuatan relaas 

panggilan sangat membantu Juru Sita Pengganti dan untuk Berita Acara 

Persidangan sangat membantu pekerjaan Panitera Pengganti dan untuk 

pembuatan penetapan maupun putusan ternyata sangat membantu mengurangi 

beban Majelis Hakim. Manfaat yang diperoleh berikutnya adalah Berita Acara 

Persidangan bisa selesai tepat waktu, penetapan/putusan telah siap pada saat 

pengucapan putusan, minutasi berjalan lancar, dan kearsipan perkara berjalan 

sesuai dengan ketentuan
14

. 

Sesudah uji coba dirasa cukup, dengan perbaikan dan penyempurnaan di 

sana sini, program administrasi perkara ini mulai dioperasikan dengan diberi 
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nama Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama disingkat SIADPA 1. 

Pemberian namaSIADPA 1 dimaksudkan untuk membedakan dengan program 

lainnya yang direncanakan, yaitu SIADPA 2 untuk Register Perkara, SIADPA 3 

untuk Keuangan Perkara, SIADPA 4 untuk Laporan Perkara dan seterusnya. 

Perubahan luar biasa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II 

dengan program SIADPA 1 ini rupanya menarik perhatian Pimpinan PTA 

Surabaya, sehingga diperintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Kelas II untuk menularkan kepada Pengadilan Agama lainnya di Jawa Timur, 

terutama kepada Pengadilan Agama Kelas I A yang jumlah perkaranya relatif 

banyak
15

. 

Dalam sebuah kesempatan, maka diundang hadir Ketua dan Panitera 

Pengadilan Agama Kelas I A ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II 

yang dihadiri Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan pada 

kesempatan lainnya dihadirkan Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Jawa 

Timur yang lainnya. Irfan dari Sysolusindo diberikan kesempatan untuk 

memaparkan atau mempresentasikan serba serbi SIADPA 1 dan kemudian 

dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaannya. Pada sesi tanya jawab, 

muncullah pertanyaan dan kritikan dari para Ketua dan Panitera yang pada 

pokoknya mempertanyakan tentang dimana letak kewenangan Ketua dalam 

menentukan Majelis Hakim, kewenangan Panitera dalam menunjuk Panitera 

Pengganti, kewenangan Ketua Majelis Hakim dalam menentukan hari sidang dan 
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pertanyaan paling keras adalah di mana letak kemandirian Hakim karena 

penetapan dan putusannya sudah dibuat dengan sebuah program
16

. 

Menjawab pertanyaan dan menanggapi kritikan tersebut, saya sampaikan 

penjelasan bahwa penggunaan program ini adalah sebuah solusi untuk mengatasi 

persoalan yang membelit Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II sejak 

masih menjadi satu dengan Pengadilan Agama Malang Kelas I A, yaitu ketidak 

tertiban administrasi perkara yang disebabkan oleh beberapa faktor yang 

sebelumnya diuraikan. Caranya dengan mensiasati, Ketua Pengadilan memberikan 

kewenangannya kepada Meja II dibawah kordinasi Panitera Muda Permohonan 

dan Panitera Muda Gugatan, untuk menentukan Majelis Hakim sesuai dengan 

daftar Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, Pantera 

memberikan kewenangannya kepada Meja II untuk menentukan Panitera 

Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara di 

persidangan dan Ketua Majelis Hakim memberikan kewenangannya kepada Meja 

II untuk menentukan Hari Sidang sesuai dengan jadwal persidangan harian atau 

bulanan yang telah dibuat. Namun, demikian cara ini diterapkan hanya untuk 

perkara-perkara contentious yang bersifat rutin seperti perceraian dan perkara 

volunteer (permohonan) yang sederhana. Adapun untuk perkara-perkara yang 

diperkirakan bersifat khusus seperti gugatan perceraian kumulasi, nafkah, harta 

bersama, hadhonah, waris dan lain-lainnya untuk menentukan PMH, PPP, PHS 

dan Putusan tetap menjadi kewenangan Ketua Pengadilan, Panitera, Ketua Majelis 
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Hakim
17

. Beberapa waktu kemudian rupanya para Ketua Pengadilan Agama di 

Jawa Timur setelah melihat manfaat SIADPA, mulai tertarik dengan program ini 

dan meminta kepada pihak Sysolusindo untuk membuatkan program bagi 

Pengadilan Agama masing-masing, sehingga program SIADPA dalam waktu 

singkat telah merata dipergunakan oleh Pengadilan Agama di seluruh wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
18

. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) telah berkomitmen 

untuk memfungsikan SIADPA di seluruh Pengadilan Agama, hal itu terlihat 

dengan dilaksanakan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) yang memberikan pelatihan 

tentang SIADPA bagi seluruh Hakim dan Pegawai. Bahkan seorang 

berkebangsaan Amerika yaitu Markus Zimmer, Pendiri International Association 

For Court Administration (IACA) bersama rekannya David Anderson, Direktur 

Proyek Change for Justice (C4J) mengatakan “ Wonderful!” terhadap geliat 

SIADPA di Pengadilan Agama pada saat pertemuan dengan Wahyu Widiana, 

Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI.
19

 

Bahkan sekarang Badilag telah mempunyai Laboratorium SIADPA Plus 

yang fungsinya adalah sebagai sarana pembelajaran bagi para petugas Pengadilan 

Agama, mahasiswa atau siapa saja yang tertarik terhadap sistem manajemen 
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informasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama. Pada suatu kesempatan 

Bapak Wahyu Widiana, Dirjen Badilag juga mengatakan bahwa “Di lingkungan 

Peradilan Agama, kalau nggak tahu situs dan SIADPA, nggak pantas jadi 

pimpinan” di hadapan para peserta yang berasal dari Mahkamah Agung RI dan 4 

lingkungan peradilan serta fasilitator dari Changes for Justice Project (C4J) 

USAID
20

. Oleh karena itu, semestinya aparat peradilan yaitu hakim dan panitera 

mendukung program SIADPA dari Dirjen Badilag melalui adminstrasi 

persidangan maupun proses persidangan. 

2. Definisi 

Kini era semakin dinamis, teknologi pun berkembang pesat. Informasi 

dapat diperoleh dari berbagai media sosial. Kita dapat mengakses informasi 

melalui internet dengan membuka Google, Firefox, ataupun lain-lainnya. 

SIADPA, salah satu dampak dari kemajuan teknologi informasi tersebut. 

SIADPA adalah SIADPA adalah Pengembangan dari Sistem administrasi 

Kepaniteraan berdasar Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara 

(Pola Bindalmin) yang dirancang ulang (redesign) dengan otomatisasi dan 

integrasi menggunakan program komputer
21

. 

Aplikasi  SIADPA  adalah  aplikasi  pengolah  dokumen-dokumen 

keperkaraan yang  bekerja  berdasarkan  dokumen  blanko  (formulir). Prinsip  
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kerjaSIADPA  mirip dengan Mail Merge yang dikenal di Microsoft Word. Prinsip 

kerja dari SIADPA adalah dengan menggabungkan data-data perkara dengan  

dokumen  (blanko).  Data-data  perkara  di  dalam  dokumen  blanko  disebut 

dengan variabel. Variabel-variabel ini ditunjukkan dengan angka atau nomor
22

. 

Dengan begitu memudahkan elemen PA dalam bekerjanya khususnya di bagian 

administrasi, begitupula ketika masyarakat ingin mengetahui perkembangan 

ataupun informasi mengenai PA. 

3. Dasar Hukum  

Landasan yuridis aplikasi SIADPA tertuang pada  

a. Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada 

Uldig) MARI No. 12/TUADA/AG/IX/2007 tertanggal 17 September 

2007 Tentang Penggunaan SIADPA. Dalam surat ini Ketua 

Mahkamah Syariah se Provinsi Aceh dan Ketua Pengadilan Agama se 

Indonesia untuk menggunakan system yang berjalan selama ini (Pola 

Bindalmin) juga menggunakan SIADPA dalam proses penanganan 

administrasi perkara untuk meningkatkan kepada masyarakat.    

b. Surat Keputusan No. 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang 

Pembentukan Tim Implementasi SIADPA plus Nasional yang 

dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tanggal 2 Mei 2012 dalam rangka 

untuk mengoptimalkan implentasi SIADPA Plus. 
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c. Tuada Uldilag MARI mengeluarkan Surat No. 07/TUADA-

AG//IX/2011 tentang Optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SIADPA 

Plus dan SIADPTA Plus tanggal 19 September 2011. Dalam surat ini 

Tuada Udilag menegaskan bahwa SIADPA Plus dan SIADPTA plus 

sebagai Case ManagementSystem telah banyak dirasakan manfaatnya 

dalam meningkatkan layanan prima kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

4. Fungsi dan Tujuan 

Ada yang mengatakan bahwa SIADPA mengurangi bahkan 

menghilangkan kebebasan hakim dalam membuat putusan karena format putusan 

sudah otomatis tersedia dalam SIADPA, padahal melalui SIADPA-tool kita bisa 

memformat atau mengolah blanko putusan yang tersedia (bawaan) dalam 

SIADPA menjadi sesuai dengan format yang kita gunakan untuk nantinya 

diterapkan dalam aplikasi SIADPA-nya
23

. Sebagian pula bahkan berpendapat 

bahwa selama cara dan pola kerja manual (sistem copy paste) masih bisa 

dilakukan, aplikasi SIADPA plus belum menjadi sebuah kewajiban. Kesan yang 

dapat ditangkap dari sebagian persepsi di lapangan, aplikasi SIADPA plus seolah-

olah hanya sebagai penambahan beban kerja baru disamping beban kerja yang 

sudah ada. Buktinya adalah ditemukan pengisian data-data perkara ke dalam 

program SIADPA plus justru dibalik dari belakang ke depan, seharusnya dari 

depan ke belakang. Maksudnya, data perkara di SIADPA plus justru dimasukkan 
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setelah perkara selesai diminutasi, padahal fungsi SIADPA plus justru untuk 

membantu penyelesaian berkas perkara bukan sebaliknya
24

. Prespsi tersebut tentu 

keliru dan tidak tepat. 

SIADPA memilki beberapa fungsi sekaligus tujuan
25

, yakni: 

a. Membantu percepatan pelaksanaan administrasi perkara mulai sejak 

tahapan pendaftaran perkara sampai kearsiapan perkara. Dengan 

mengoptimalkan aplikasi siadpa plus, tugas-tugas di bidang administrasi 

perkara dapat diselesaikan dengan tenaga dan waktu yang jauh lebih 

efektif dan efisien. Kesalahan dalam penginputan data perkara hampir 

tidak akan pernah terjadi dibandingkan dengan tata cara kerja “copas” 

(copy paste) yang seringkali keliru. 

b. Siadpa plus berfungsi sebagai alat untuk percepatan pengiriman data 

perkara secara nasional melalui aplikasi NIR (National Information 

Repository). Fungsi kedua ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan cara 

manual karena pengiriman data dengan aplikasi NIR tersebut hanya bisa 

dihubungkan dengan aplikasi siadpa plus. Idealnya dengan aplikasi NIR 

tersebut, setiap Pengadilan Agama melalui petugas yang ditunjuk sebelum 

jam kerja berakhir, harus mengirimkan backup data perkara yang terdapat 

di siadpa plus ke server NIR yang berada di Mahkamah Agung setiap hari 
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agar perubahan data perkara yang berkiatan dengan laporan perkara dapat 

diketahui hari berikutnya di Mahkamah Agung. Fungsi ini tidak banyak 

dipahami oleh aparatur Pengadilan Agama sehingga kebutuhan dan rasa 

kewajiban untuk menggunakan aplikasi siadpa tidak bergitu kuat. Padahal 

fungsi dari aplikasi NIR sangat penting bagi lembaga peradilan terutama 

Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung untuk keperluan 

pengumpulan data statistik perkara secara cepat, tepat dan akurat. 

c. Aplikasi siadpa plus sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung program 

transparansi dan akuntabilitas publik di bidang keperkaraan. Kewajiban 

untuk melaksanakan dan mempublikasikan proses perkara sebagai wujud 

dari program transparansi publik tidak dapat dihindarkan. Apabila aplikasi 

siadpa plus telah berjalan dengan baik, maka proses penyediaan data untuk 

dipublikasikan kepada publik, baik melalui website pengadilan, media 

touchscreen, tv media cEnter, sms perkara, sistem antrian sidang, dan lain-

lain dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Bayangkan betapa 

banyak tenaga dan waktu yang harus dihabiskan untuk melaksanakan 

tugas-tugas tersebut bila masih dilakukan dengan cara manual. 

d. Melalui penerapan aplikasi siadpa plus dapat dilakukan penyamaan 

penerapan pola administrasi perkara sesuai dengan Pola Bindalmin dan 

ketentuan hukum acara lain yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

perbedaan-perbedaan penerapan Pola Bindalmin di berbagai pengadilan 

agama masih saja terjadi, bahkan antara satu majelis dengan majelis yang 

lain masih terdapat disparitas, seperti dalam hal format BAP atau Putusan. 
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Padahal sebagai sebuah kegiatan proses administrasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan hukum acara, semestinya hal ini tidak boleh terjadi. 

Untuk itu, berbagai perbedaan mazhab dalam penerapan hukum acara 

dapat disatukan karena aplikasi siadpa plus telah disinkronisasikan dengan 

Pola Bindalmin dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Keempat fungsi 

dan tujuan siadpa plus tersebut sangat penting dalam upaya mewujudkan 

lembaga peradilan yang agung. Oleh sebab itu, keempat fungsi dan tujuan 

siadpa plus tersebut perlu dipahami oleh masing-masing pejabat 

Pengadilan Agama yang bidang tugasnya berkaitan dengan perkara, 

sehingga memperkuat komitmen dan tekadnya untuk mau 

menyumbangkan waktu dan tenaga untuk mengaplikasikan siadpa plus di 

tempat kerja masing-masing. 

5. Fitur dan Keunggulan SIADPA 

Otomasi dan Integrasi Pola Bindalmin dalam bentuk aplikasi SIADPA 

secara perlahan, namun pasti dapat diterima oleh elemen PA. Kondisi ini 

tidak lepas dari keunggulan aplikasi SIADPA yang mudah dipahami dan 

dioperasikan (User Friendly), menggunakan bahasa Indonesia, 

mempercepat layanan, mempermudah pencarian data, menyediakan semua 

jenis dokumen perkara, aman dan rahasia, jaringan multi user, serta tingkat 

efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Aplikasi SIADPA terbukti mampu 

menjawab kebutuhan administrasi perkara PA, karena aplikasi ini 

menawarkan solusi dokumen dan data. Dalam tataran praktis, system 

administrasi kepaniteraan terdapat pekerjaan yang sangat kompleks, 
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apalagi di PA yang volume perkaranya banyak. Kondisi seperti ini 

membutuhkan pengelolaan dokumen dengan bantuan aplikasi komputer. 

Pengelolaan dalam bentuk dokumen dan data bertujuan untuk 

mempermudah pekerjaan para petugas PA dalam mengelolah, menyimpan 

dan mencetak data laporan dan kontrol perkara yang termuat dalam 

database perkara. 

 

Aplikasi SIADPA dalam pengelolaan dalam bentuk dokumen, yakni: 

a. SIADPA tingkat Pertama (aplikasi utama) yang digunakan untuk 

mengelolah dokumen perkara mulai dari penerimaan sampai 

penyelesaian perkara. 

b. SIADPA Tingkat Banding, digunakan untuk mengelolah dokumen 

persiapan banding di PA, termasuk di dalamnya akta banding, memori 

banding, hingga pemberitahuan isi putusan banding. 

c. SIADPA Tingkat Kasasi, digunakan untuk mengelolah dokumen 

persiapan kasasi PA, mencakup persiapan kasasi, memori kasasi, 

hingga pemberitahuan isi putusan kasasi. 

d. SIADPA Tingkat Peninjauan Kembali (PK), digunakan untuk 

mengelolah dokumen persiapan PK PA, mencakup persiapan PK, 

memori PK, hingga pemberitahuan isi putusan PK. 

Aplikasi SIADPA dalam penglolaan data, yakni: 

a. Sistem Keuangan Perkara (SIADPA-KIPA) 
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b. Sistem Register Perkara (SIADPA-Register) 

c. Sistem Laporan Perkara (SIADPA-LIPA) 

d. Akta Cerai (SIADPA-Akta Cerai) 

e. Jadwal Sidang (SIADPA Sidang) 

C. Cara mengelolah Perkara SIADPA 

6. Cara menggunakan Aplikasi SIADPA. 

 

1. Membuat Surat Gugatan/Permohonan  

Membuka blanko Gugatan/Permohonan  

a) Pilih dan klik menu Penerimaan atau klik Penerimaan pada Daftar 

Menu dan tekan panah ke kanan (→) 

 

 

b) Pilih dan klik menu Pendaftaran atau klik Pendaftaran pada Daftar 

Menu<Enter> 

 
 
 
 
  
 

 

c) Klik pada menu yang berwarna kuning untuk penanganan 

perkara yang tidak langsung memiliki nomor perkara atau 

<Ctrl+B> 
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d) Bila muncul dialog seperti ini: 

 

 

 

 

 Maksudnya: sudah tidak ada perkara yang telah didaftarkan tetapi belum 

mempunyai nomor perkara. Klik OK atau <Enter> 

e) Klik Perkara Baru (F2) 

 

 

 

 

f) Akan muncul dialog Jenis Perkara, yaitu Biasa dan Prodeo atau Batal, 

pilih salah satu dengan menggerakkan panah kiri atau kanan (← →) atau 

klik salah satu. 

 

g) Gunakan tanda panah kiri atau kanan (← →) dan atas atau bawah (↑↓) 

untuk memilih jenis dan keadaan perkara <Enter> 

 

 

 

 

 

 

h) Dengan demikian Anda telah masuk pada pengisian surat 

gugatan/permohonan 

 

Menginput Data Perkara Para Pihak Ke Dalam Blanko 

 

1. Isikan tanggal daftar dengan mengetikkan angka saja, misalnya: 

11052009hasilnya akan menjadi 11 Mei 2009. Perlu diperhatikan: 
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kolom seperti ini tidak dapat diisi dengan huruf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

atau tekan F4 yang secara otomatis sesuai dengan tanggal sekarang di 

komputer. 

 

2. Isikan biodata, posita dan data-data lain yang dibutuhkan, ikuti dan 

isikan dialog form yang tersedia sesuai dengan informasi atau data 

yang diberikan oleh pemohon/penggugat.  

3. Untuk mengisi alamat, tekan <Enter>, lalu akan muncul kotak 

dialog dengan isian alamat Kecamatan secara otomatis jika 

mengetikkan huruf awalnya.  

 
Misal:  ketikkan “Tanjung” maka akan tertulis lengkap desa Tanjung 

Rayadengan data kabupaten yang juga secara otomatis muncul. 

 
CATATAN:  

a) Pastikan seluruh data yang 

dimasukkan pada tabel Alamat ini 

dengan benar, karena apabila data 

ini ada kesalahan pengetikan maka anda harus mengulangi mulai dari data 

jalan kembali. 

b) Bila salah satu data tidak ada, misalnya: tidak ada RT, RW atau No rumah, 

maka cukup dikosongkan. PASTIKAN KOSONG, bila ada satu titik saja 

(.) maka akan tercantum dalam gugatan.  
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4. Pada kolom sebab konflik dan akibat konflik dirancang dalam bentuk 

identifikasi bullet (poin), tersedia beberapa alternatif yang disediakan 

SIADPA, namun alternatif ini dapat dikurangi atau ditambah dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Tekan <Ctrl + Del> pada keyboard untuk menghapus yang tidak 

sesuai. 

b. Tekan <Ctrl + Ins> pada keyboard untuk menyisipkan kolom 

kosong. 

c. Tekan <F2> untuk menyimpan yang telah dipastikan sesuai 

dengan yang diinginkan. 

d. Langsung ketikkan huruf atau tekan <Enter> terlebih dahulu 

untuk edit data. 

e. <Esc> untuk Keluar dan membatalkan. 

 

 

 

 

f. Tekan OK untuk memastikan data yang sudah benar disisipkan 

di dokumen anda.  

 

5. Pada kolom isian PETITUM, bila untuk jenis perkara tersebut belum 

pernah dilakukan pemilihan petitum standarnya, maka akan muncul kotak 

dialog berikut:  
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CATATAN:  

a) Klik Yes atau ENTER bila peringatan ini benar. 

b) Bila anda sudah pernah melakukan pemilihan petitum standar untuk jenis 

perkara tersebut, akan langsung muncul kotak dialog edit petitum seperti 

gambar di bawah:  

 

 
 
 
  
 
 

 

6. Setelah semua data perkara diinput dengan benar klik OK atau 

<Enter>, kemudian Simpan data dengan menekan <F2>atau tekan 

tombol  

Mencetak Gugatan/Permohonan 
 

Dengan demikian dokumen anda siap dicetak, yang perlu anda lakukan 

adalah: 

 
1. Cek kembali data perkara yang baru saja anda masukkan,  

 
2. Tekan <F9> atau tekan tombol    untuk memindahkan 

gugatan/permohonan anda dari form isian SIADPA ke Microsoft Word,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. dan Cetak (print) gugatan/permohonan anda (untuk mengetahui cara 

mencetak dokumen pada Microsoft Word, silahkan baca referensi tentang 

pengoperasian Microsoft Word).  
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CATATAN PENTING:  

Untuk sinkronisasi dan validasi hard copy (print out) gugatan/ 

permohonan dengan soft copy yang berada dalam program SIADPA, setiap ada 

perubahan dari gugatan/permohonan, harus diubah langsung pada program 

SIADPA, karena apabila anda hanya merubah gugatan/ permohonan pada 

Microsoft Word, data yang ada pada program SIADPA tidak akan berubah. 

 
Menutup Blanko Gugatan/Permohonan Program SIADPA 
 

Menutup blanko gugatan/permohonan dapat dilakukan dengan sangat 

praktis, apabila anda sedang bekerja dengan aplikasi preview default SIADPA 

yaitu Microsoft Word, maka untuk menutup program Microsoft Word dapat 

dilakukan dengan cara cara: 

 
1. Klik Icon SIADPA pada taskbar windows anda 

 

 

 

2. Tekan <Esc> 2 X (hal ini juga akan secara otomatis menutup 

dokumenMicrosoft Word ) sampai anda kembali melihat tampilan awal 

SIADPA, seperti gambar dibawah:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk memudahkan pengoperasian SIADPA, program ini juga telah 

menyediakan fasilitas shortcut (perintah cepat), berikut penjelasan dari beberapa 

shortcut tersebut: 
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a. Tekan <F1> untuk Bantuan penggunaan program  

b. Tekan <F2> untuk Menyimpan data anda  

c. Tekan <F3> untuk meng-copy data untuk di-paste di tempat lain  

d. Tekan <F4> untuk Paste 

e. Klik dan langsung ketikkan Huruf atau <Enter> untuk edit data 

anda  

f. Esc untuk Keluar dari program yang sedang dijalankan.  

 
Input Data Perkara Verzet 

 

1. Jika ada Perkara verzet, maka panggil perkara yang telah diputus, muncul 

dialog pilihan permohonan biasa atau verzet, jika hanya edit perkara biasa 

pilih Biasa <Enter> jika perkara verzet pilih Verzet <Enter> . 

 
 
 
 
 

2. Jika sudah selesai tekan Esc, maka muncul dialog, jika ingin menyimpan 

perubahan tekan <Enter> 

 

 
 
 

2. Memberi Nomor Perkara dan Membuatkan SKUM (KASIR)  

 

Memberi Nomor Perkara 
 

Menentukan nomor perkara yang telah didaftarkan oleh petugas Meja I 

adalah Kasir karena nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal 

Keuangan Perkara
1
, maka untuk pertama kali yang lakukan oleh Kasir adalah 
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memberi nomor perkara baru tersebut untuk dibuatkan SKUM, caranya 

1. Pilih dan klik menu Penerimaan atau klik Penerimaan pada Daftar 

Menu dan tekan panah ke kanan (→)  

 

 
 
 

2.  Pilih dan klik menu Pendaftaran atau klik Pendaftaran pada Daftar 

Menu<Enter> 

 
 
 
 
 
 

 

3. Klik pada menu yang berwarna kuning untuk melihat daftar perkara 

yang belum memiliki nomor perkara atau tekan <Ctrl+B> 

 
 
 
 
 
 
 

4. Pilih Identitas perkara yang akan diberi nomor perkara dengan cara klik 

pada salah satu daftar perkara seperti gambar di bawah:  

 

 

Catatan:  Double klik untuk memunculkan data gugatan/permohonan 
 

5. Bila Identitas perkara sudah ditemukan, klik pada baris Identitas Perkara 

yang sudah dipastikan benar dan tekan OK 
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6. Masukkan nomor perkara untuk Identitas Perkara tersebut, lalu klik OK 

atau tekan ENTER.  

 
 
 
 
 
 
 

7. Anda akan dihadapkan pada kolom isian gugatan/permohonan, maka 

langsung Simpan perkara yang telah diberi nomor perkara dan tutup 

blanko gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara, kemudian 

lanjutkan membuat SKUM.  

Membuat SKUM 
 

1. Pilih dan klik menu Penerimaan atau klik Penerimaan pada Daftar 

Menu dan tekan panah ke kanan (→) lalu <Enter> 

 

 

 

2. Pilih dan klik menu SKUM atau klik SKUM pada Daftar Menu<Enter> 
 
 
 

 

 

 

 

3. Pastikan nomor perkara benar dengan mengetikkan nomor perkara yang 

akan dibuatkan SKUM lalu klik OK:  
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4.  Maka akan muncul dialog untuk memilih blanko: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Pilih sesuai dengan blanko yang telah disiapkan, misalnya SKUM Pdt.G, 

lalu akan muncul dialog berikut:  

 

 

CATATAN:  

a) Pada setting default-nya, Nama P, Alamat P atau Kuasanya, Nama T, 

Alamat T atau Kuasanya dan nama Kasir, sudah diisi otomatis oleh 

program SIADPA sesuai dengan isi Gugatan/Permohonan 

b) Masukkan data lainnya yang masih belum diisi otomatis, seperti:  

1. Panjar biaya perkara  

2. Tanggal panjar biaya perkara  

3. dan yang lainnya (bila ada)  

6. Tekan <F9> untuk mencetak SKUM ke Microsoft Word, lalu cetak SKUM 

untuk dilampirkan dalam berkas dan diserahkan kepada 

Penggugat/Pemohon.  
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3. Mempersiapkan Instrumen Persidangan (Panitera/Panitera Pengganti) 
 

Bila dirujuk pada BUKU II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Agama, maka setelah para pihak menyelesaikan pembayaran panjar 

biaya perkara, maka para pihak menghadap kepada petugas Meja II untuk 

didaftarkan pada Buku Register Induk Gugatan/Permohonan, lalu petugas Meja II 

melampirkan blanko PMH, blanko SP4 serta blanko penunjukan Jurusita 

Pengganti di dalam berkas perkara (BUKU II poin 21 Teknis Pendaftaran Perkara 

Tingkat Pertama pada Penerimaan Perkara), namun karena otomatisasi program 

SIADPA, maka proses pendaftaran nomor perkara dapat langsung dilakukan 

berbarengan dengan pencantuman nomor perkara oleh kasir (lihat BAB II poin 

II.1). 

Dengan demikian setelah blanko-blanko tersebut oleh Ketua PA (PMH), 

Panitera (SP4) dan Ketua Majelis (PHS), maka Panitera Pengganti perkara 

tersebut dapat langsung menyalin data persidangan sesuai dengan Instrumen 

Persidangan pada program SIADPA dan mencetak penetapan-penetapan tersebut. 

Berikut langkah yang harus dilakukan: 
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Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) 

 

1. Pilih dan klik menu Penerimaan atau klik Penerimaan pada Daftar Menu 

dan tekan panah ke kanan (→) <Enter>. 

 

 

 

 

2.  Pilih dan klik menu S. Penetapan atau Klik S. Penetapan pada Daftar 

Menu <Enter>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan PMH atau Klik pada Lihat 

Data untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan PMH nya.  
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Catatan: Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar  

 
4. Muncul kotak pilihan jenis dokumen PMH, pilih salah satu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

5. Tentukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut 

pada kolom Tanggal Sidang Perkara 

 
 
 

Tangga

l  

sidang 
Susunan Majelis 
Hakim 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Catatan: Sewaktu menuliskan tanggal persidangan, cukup 

menuliskan angka saja (misal: 11022010 untuk membuat tanggal 

11/02/2010). Untuk Memilih Majelis Hakim, Klik pada kolom 

Majelis Hakim & PP, lalu tekan <Enter>. Atau Double klik pada 

kolom Majelis Hakim. 

b. Anda akan dihadapkan pada sebuah kolom untuk memilih Majelis 

Hakim sesuai hari yang secara otomatis didefinisikan oleh program 

ketika menuliskan tanggal persidangan. 
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c. Double Klik susunan Majelis yang akan menyidangkan, atau Klik 

dan Enter pada susunan majelis. 

6. Input data Penetapan Majelis Hakim sesuai dengan blanko Penetapan 

Majelis Hakim yang telah tersedia pada program SIADPA.  

7. Setelah data PMH dimasukkan, simpan dan cetak blanko seperti langkah 

pencetakan Gugatan/Permohonan atau SKUM pada langkah 

sebelumnya.  

 

Membuat SP4 (Surat Penetapan Penugasan Panitera Pengganti) 

 

1. Pilih dan klik menu Penerimaan atau klik Penerimaan pada Daftar 

Menu dan tekan panah ke kanan (→)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pilih dan klik menu S. Penetapan atau Klik S. Penetapan pada Daftar 

Menu <Enter> 
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3. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan SP4 atau Klik pada Lihat Data 

untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan SP4 nya.  

 

  
 

 

 

 

Catatan: Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar 

 
4. Muncul kotak pilihan jenis dokumen SP4, pilih salah satu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Tentukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut 

pada kolom Tanggal Sidang Perkara.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Input data Penetapan Penugasan Panitera Pengganti sesuai dengan 

blanko Penetapan Penugasan Panitera Pengganti yang telah tersedia 

pada program SIADPA. 
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7. Setelah data SP4 dimasukkan, simpan dan cetak blanko seperti langkah 

pencetakan Gugatan/Permohonan atau SKUM atau PMH pada langkah 

sebelumnya. 

 

Membuat PHS (Surat Penetapan Hari Sidang) 

 

1. Pilih dan klik menu Penerimaan atau klik Penerimaan pada Daftar 

Menu dan tekan panah ke kanan (→)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pilih dan klik menu S. Penetapan atau Klik S. Penetapan pada Daftar 

Menu <Enter> 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

3. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan PHS atau Klik pada Lihat 

Data untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan PHS nya.  

 

 
 
 
 
 

Catt. Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar. 
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4. Muncul kotak pilihan jenis dokumen PHS, pilih salah satu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

 

 

 

5. Tentukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut pada 

kolom Tanggal Sidang Perkara.  

 

 
 
 
 
 

 

6. Input data PHS sesuai dengan blanko PHS yang telah tersedia pada 

program SIADPA.  

7. Setelah data PHS dimasukkan, simpan dan cetak blanko seperti langkah 

pencetakan Gugatan/Permohonan atau SKUM atau PMH atau SP4 pada 

langkah sebelumnya.  

 

Mempersiapkan Relaas Panggilan (Jurusita/Jurusita Pengganti) 
 

A. Relaas Pertama untuk Pe/Ter 

 

1. Pilih dan klik menu Penerimaan atau klik Penerimaan pada Daftar 

Menu dan tekan panah ke kanan (→)  
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2. Pilih dan klik menu Relaas dan pilih jenis Relaas yang akan dibuat 

atau Klik Relaas dan pilih jenis Relaas yang akan dibuat pada Daftar 

Menu lalu tekan <Enter>. 

 
3. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan Relaas atau Klik pada 

Lihat Data untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan 

Relaas nya.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Catatan: Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar. 

 
4. Muncul kotak pilihan jenis dokumen Relaas, pilih salah satu sesuai   

dengankebutuhan. 

 

  

 

5. Pilih Tanggal Persidangan sesuai dengan yang telah diinput oleh 

Majelis Hakim sewaktu membuat PHS (Penetapan Hari Sidang). Lalu 

klik OK  
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6. Input data Relaas sesuai dengan jadual sidang yang telah ditetapkan 

pada PHS (Penetapan Hari Sidang).  

7. Setelah data Relaas dimasukkan, simpan dan cetak blanko seperti 

langkah pencetakan Gugatan/Permohonan atau SKUM atau PMH atau 

SP4 pada langkah sebelumnya.  

B. Relaas Via Media Massa (Pihak Ghaib) 

 

1. Pilih dan klik menu Penerimaan atau klik Penerimaan pada Daftar 

Menu dan tekan panah ke kanan.  

2. Pilih dan klik menu Relaas dan pilih jenis Relaas yang akan dibuat atau 

Klik Relaas dan pilih jenis Relaas yang akan dibuat pada Daftar Menu 

lalu tekan <Enter> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan Relaas atau Klik pada Lihat 

Data untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan Relaas nya.  

 

 
 
 
 

 

 

Catatan: Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar 
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4.  Muncul kotak pilihan jenis dokumen Relaas, pilih salah satu sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Pilih tanggal persidangan sesuai dengan yang telah diinput oleh Panitera 

Pengganti sewaktu membuat tanggal penundaan sidang dan alasan 

tunda/hasil sidang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Input data Relaas sesuai dengan blanko yang telah disediakan SIADPA.  

7. Setelah data Relaas dimasukkan, simpan dan cetak blanko seperti langkah 

pencetakan Gugatan/Permohonan atau SKUM atau PMH atau SP4 pada 

langkah sebelumnya.  
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C.  Relaas Ulangan untuk Pe/Ter 

 

1. Pilih dan klik menu Persidangan atau klik Persidangan pada Daftar 

Menu dan tekan panah ke kanan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Pilih dan klik menu Relaas Ulang dan pilih jenis Relaas yang akan dibuat 

atau Klik RelaasUlang dan pilih jenis Relaas yang akan dibuat pada 

Daftar Menu lalu tekan<Enter> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan Relaas atau Klik pada Lihat 

Data untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan Relaas nya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catatan: Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar 
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4. Muncul kotak pilihan jenis dokumen Relaas, pilih salah satu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 
 
 

 

 

 

5. Pilih tanggal persidangan sesuai dengan yang telah diinput oleh Panitera 

Pengganti sewaktu membuat tanggal penundaan sidang dan alasan 

tunda/hasil sidang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Input data Relaas sesuai dengan blanko yang telah disediakan SIADPA.  

 

7. Setelah data Relaas dimasukkan, simpan dan cetak blanko seperti langkah 

pencetakan Gugatan/Permohonan atau SKUM atau PMH atau SP4 pada 

langkah sebelumnya.  
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4. Membuat Berita Acara Persidangan (oleh Panitera/Panitera 

Pengganti)  
 

A. Berita Acara Persidangan Langsung Putus  
 

Berita Acara Persidangan (BAP) langsung putus biasanya terjadi pada 

pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah, atau perkara lain yang hanya 

memerlukan satu kali persidangan. Langkah yang dapat dilakukan adalah:  

1. Pilih dan klik menu Persidangan atau klik Persidangan pada Daftar 

Menu kemudian tekan panak ke kanan sampai semua pohon menu BAP 

terbuka lalu pilih dan tekan <Enter> 

 

 
 

 
 
 
 

2. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan BAP atau Klik pada Lihat 

Data untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan BAP nya.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Catatan: Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar 
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3. Muncul kotak pilihan jenis dokumen BAP, pilih salah satu sesuai dengan 

kebutuhan, lalu klik OK atau tekan <Enter>.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Setelah jenis Blanko BAP yang sesuai dengan jenis perkara yang akan 

diinput, pilih tanggal persidangan, lalu klik OK atau tekan <Enter> 

 

 

 

 
 
 
 

 

5. Input data BAP sesuai dengan fakta persidangan yang telah atau sedang di 

proses.  

6. Setelah data BAP dimasukkan, simpan <F2> dan cetak blanko <F9> ke 

Microsoft Word.  
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B. Berita Acara Persidangan Pertama dan Lanjutan 
 
 

1. Pilih dan klik menu Persidangan atau klik Persidangan pada Daftar 

Menu kemudian tekan panak ke kanan sampai semua pohon menu BAP 

terbuka lalu pilih dan tekan <Enter>. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

2. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan BAP atau Klik pada Lihat 

Data untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan BAP nya.  

 
 
 
 
 
 
  
 
  

Catatan.:Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar 

 

3. Muncul kotak pilihan jenis dokumen BAP, pilih salah satu sesuai dengan 

kebutuhan, lalu klik OK atau tekan <Enter>.  
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4. Setelah jenis Blanko BAP yang sesuai dengan jenis perkara yang akan 

diinput, pilih tanggal persidangan, lalu klik OK atau tekan <Enter> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Input data BAP sesuai dengan fakta persidangan yang telah atau sedang di 

proses.  

6. Setelah data BAP dimasukkan, simpan <F2> dan cetak blanko <F9> ke 

Microsoft Word.  

 

5. Membuat Putusan (Hakim/Panitera Pengganti) 
 
 

1. Pilih dan klik menu Persidangan atau klik Persidangan pada Daftar 

Menu kemudian tekan panak ke kanan sampai anda menemukan menu 

Putusan lalu pilih dan tekan <Enter>. 
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2. Ketik Nomor Perkara yang akan dibuatkan Putusan atau Klik pada Lihat 

Data untuk memastikan nomor perkara yang akan dibuatkan Putusan nya.  

 
 
 
 
 

Catatan: Pastikan data Nomor Perkara yang dipilih sudah benar 

 

3. Muncul kotak pilihan jenis dokumen Putusan, pilih salah satu sesuai 

dengan kebutuhan, lalu klik OK atau tekan <Enter>.  

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

4. Setelah jenis Blanko Putusan yang sesuai dengan jenis perkara yang akan 

diinput, pilih tanggal perkara diputus, lalu klik OK atau tekan <Enter>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Input data Putusan sesuai dengan fakta persidangan yang telah atau 

sedang di proses.  

6. Setelah data Putusan dimasukkan, simpan <F2> dan cetak Putusan <F9> 

ke Microsoft Word.  
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7. Input tanggal putus dan minutasi berkas perkara yang dibuatkan 

putusannya, lalu klik OK atau tekan <Enter>.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8.  Dengan demikian anda telah selesai membuat putusan perkara tersebut. 
 
CATATAN: Untuk semua form isian, apabila terjadi perubahan data setelah 
dicetak, maka ubahlah data yang terdapat pada program SIADPA, agar data Hard 
copy dapat sesuai dengan soft copy yang ada pada program SIADPA. 
 
Misalnya: Apabila gugatan/permohonan atau BAP atau Putusan dikoreksi, maka 

ubahlah data gugatan/permohonan atau BAP atau Putusan tersebut pada 

program SIADPA, lalu baru di cetak kembali ke Microsoft Word untuk 

mendapatkan Hard copy. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Untuk memudahkan penyususnan skripsi ini, maka peneliti 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

tertentu
1
, dengan menyajikan data-data seputar penggunaan aplikasi SIADPA 

serta manfaatnya, dan adaapun lokasi penelitiannya yakni di Pengadilan Agama 

Maros. 

B. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini yakni: 

1. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang 

digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki 

korelasi dengan masalah yang akan diteliti. 

a. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-

undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

b. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

                                                           

1
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial. (Cet. V; Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2004), h. 4. 
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c. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

2. Pendekatan Syar’i, yaitu dengan mengkaji al-Qur’an dan hadist yang ada 

hubungannya dengan administrasi (SIADPA). Sebagaimana dalam al-

Qur’an surah al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan kepada kita sekiranya 

ketika bermuamalah hendaknya kita menulis agar kelak ketika dibutuhkan 

bisa menjadi bukti. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Field Research atau 

penellitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti.
2
 Observasi yang dilakukan dengan cara observasi 

nonpartisipasi yakni penelitian tidak terlibat langsung dalam objek penelitian. 

Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati kemudian menyimpulkan dari 

data yang diperoleh yaitu data-data seputar penggunaan aplikasi SIADPA serta 

manfaatnya di Pengadilan Agama Maros. Sedangkan wawancara adalah tanya 

jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.
3
 Dengan meminta 

keterangan atau informasi mengenai penggunaan aplikasi SIADPA di Pengadilan 

Agama Maros serta faktor-faktor yang menghambat proses penerapan aplikasi 

tersebut. Adapun yang peneliti wawancarai yakni Marwan S.Ag, M.Ag., selaku 

hakim, Muhammad Fajar Arief selaku juru sita sekaligus admin server, 

                                                           

2
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Social., h. 54. 

3
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Social., h. 57. 
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Muhammad Arsyuddin selaku Kaum Umum, dan Muhammad Ibnu selaku orang 

yang berperkara di PA Maros. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara di Pengadilan Agama Maros. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari foto copyan yang 

memuat tentang beberapa informasi seputar aplikasi SIADPA. 

3. Data kualitatif adalah suatu jenis data yang mengkategorikan data 

secara tertulis untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan 

lebih komprehensif. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data primer adalah sejumlah responden yang disebut Narasumber. 

Narasumber ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena 

kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah 

yang dijadikan objek penelitian. Narasumber yang akan diteliti adalah panitera 

dan parapegawai Pengadilan Agama Maros yang terkait. Adapun teknik yang 

digunakan untuk menentukan narasumber antara lain: 

a. Purposive Sampling Technique adalah cara penentuan sejumlah narasumber 

sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang 
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dijadikan narasumber serta informa siapa yang diinginkan dari masing-masing 

narasumber.  

b. Snow Ball Technique adalah cara penentuan narasumber dari satu 

narasumber kenarasumber lainnya yang dilakukan pada saat penelitian 

dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah narasumber yang dianggap telah 

merepresentasikan berbagai informasi atau keterangan yang diperlukan.  

Sumber data sekunder (teori, data dan informasi) adalah buku-buku, 

dokumen-dokumen, internet, dan media cetak. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung
4
. 

b. Observasiialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – 

gejala yang diteliti
5
. 

c. Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen - 

dokumen
6
. 

  

                                                           
4
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial(Cet. V; Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2004), h. 58 
5
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, h. 54. 

6
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, h. 73 
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F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang membantu peneliti dalam 

pengumpulan data.Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam wawancara yang 

dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari narasumber yang berupa 

pertanyaan,  

2. Tape recordera dalah alat perekam suara yang digunakan untuk merekam 

keterangan – keterangan atau informasi yang diberikan oleh narasumber. 

3. Alat tulis dan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua 

percakapan narasumber dan peneliti. 

G. Metode Pengolahandan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif 

dengan cara: 

1. Reduksi Data, yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 

kategori, atau pokok permasalahan tertentu
7
. 

2. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data 

dalam sejumlah matriks yang diinginkan
8
. 

3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang direduksi 

dan disajikan
9
. 

                                                           
7
Tim Edukatif HTS, Modul Sosiologi XII untuk SMA/MA, h. 106. 

8
Tim Edukatif HTS, Modul Sosiologi XII untuk SMA/MA, h. 106 

9
Tim Edukatif HTS, Modul Sosiologi XII untuk SMA/MA, h. 106 
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Adapun analisis data yakni analisis kualitatif adalah teknik pengolahan 

data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau 

membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis 

teoritik. 

 

 



 
 

 
 

 BAB IV  

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Pembahasan 

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros 

a. Keadaan Geografis 

Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 (empat 

belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Kabupaten Maros 

merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi 

Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut 

berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan 

Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang 

peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah 

perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Makassar, Maros, 

Sungguminasa & Takalar(Mamminasata)  bagian utara yang dengan sendirinya 

memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten 

Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah 

kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan:
1
 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

 

                                                           

1
Pemerintah Kabupaten Maros, “Kondisi Geografi Kabupaten Maros”, Official Website 

Pemerintah Kabupaten Maros, http://maroskab.go.id/geografi.html, ( 4 Agustus 2014) 
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b. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Maros sampai tahun 2013 yaitu sebesar 

301.696 Jiwa. Dimana pada angka jumlah penduduk sebayak 301.696 Jiwa 

tersebut, terdiri atas 148.223 Jiwa (49,13%) penduduk berjenis kelamin laki-

lakidan 153.473 Jiwa (50,87%) penduduk yang berjenis kelamin perempuan. 

Uraian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci menurut kecamatan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk di Kabupaten Maros 2014 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Mandai  15.157 15.460 30.617 

2 Moncongloe 5.749 5.810 11.604 

3 Maros Baros 11.084 11.991 22.575 

4 Marusu  11.392 12.297 23.689 

5 Turikale 17.683 18.401 36.084 

6 Lau 11.104 11.354 22.458 

7 Bontoa 12.407 13.102 25.509 

8 Bantimurung 13.885 14.470 28.335 

9 Simbang 10.859 11.359 22.218 

10 Tanralili 12.144 12.018 24.162 

11 Tompobulu 7.249 6.635 13.884 

12 Camba 6.981 7.332 14.317 

13 Cenrana 6.694 7.643 14.337 

14 Mallawa 5.790 6.101 11.891 

Jumlah Total 148.223 153.473 301.696 

Sumber: BPS Kabupaten Maros, Maros Dalam Angka 2014 
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2. Gambaran Umum PA Maros 

a. Sejarah Berdirinya PA Maros. 

PA Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 

tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 

tertanggal 6 Maret 1958. 

PA Maros adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang 

dijamin kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur 

dalam Undang – Undang (UU) No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya UU 

No. 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama, maka 

pengadilan agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu 

mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan 

peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan 

peradilan agama oleh UU ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan pengadilan 

agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran 

peradilan agama oleh UU ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan agama dapat 

melaksanakan keputusannya sendiri.
2
 

Pada amandemen ketiga UU Dasar 1945 tanggal 10 November 2001 

menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu 

lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. 

Dari hal di atas, lahirlah UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman 

sebagai pengganti UU Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 

14 tahun 1970. Keberadaan UU tersebut, untuk mengefektifkannya, maka 

dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan 

                                                           
2

PA Maros, “Sejarah PA Maros,Official Website PA Maros, http://www.pa-

maros.go.id/sejarah.html,( 4 Agustus 2014 ). 

http://www.pa-maros.go.id/
http://www.pa-maros.go.id/
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Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 

2004. Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa terhitung tanggal 30 Juni 2004 

Peradilan Agama sudah resmi dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah 

Agung baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial.
3
 

Amandemen dan perubahan UU tersebut di atas memaksa dan 

menghendaki adanya perubahan pada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Oleh karenanya, lahirlah UU Nomor 3 tahun 2006 untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
4
 

Pada UU Nomor 3 tahun 2006 tersebut, peradilan agama sudah sejajar 

dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam berbagai hal di bawah 

naungan Mahkamah Agung, termasuk usia pensiun hakim, begitupula pada pasal 

49 UU tersebut menambahkan kewenangan peradilan agama dalam hal Zakat, 

Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. 

b. Visi dan Misi PA Maros 

A. Visi PA Maros 

PA Maros sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah 

Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk 

mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai dan 

dipercaya oleh masyarakat. Atas dasar itu maka PA Maros telah menjabarkan visi 

dan misi tersebut ke dalam visi PA Maros, yaitu:  

“MENJADI PENGADILAN AGAMA YANG DIPERCAYA MASYARAKAT”. 

                                                           

3
PA Maros, “Sejarah PA Maros,Official Website PA Maros, http://www.pa-

maros.go.id/sejarah.html,( 4 Agustus 2014 ).. 

4
PA Maros, “Sejarah PA Maros,Official Website PA Maros, http://www.pa-

maros.go.id/sejarah.html,( 4 Agustus 2014 ). 

http://www.pa-maros.go.id/
http://www.pa-maros.go.id/
http://www.pa-maros.go.id/
http://www.pa-maros.go.id/
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Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat  memberi 

motivasi kepada seluruh komunitas warga PA Maros dalam melaksanakan 

aktivitas, khususnya aktivitas dalam memberikan pelayanan publik.  

Pernyataan visi PA Maros tersebut mengandung makna bahwa PA Maros 

ke depan dapat dipercaya sebagai institusi peradilan yang memberikan 

perlindungan dan pelayanan hukum, sehingga institusi peradilan ini dapat tegak 

dengan kharisma dan sandaran keadilan bagi masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh adanya kesan bahwa dunia peradilan dan/atau lembaga peradilan saat ini 

cenderung kurang dipercaya oleh masyarakat dalam menegakkan hukum dan 

keadilan. 

Untuk mengakselarasi terwujudnya visi tersebut di atas, PA Maros telah 

menetapkan beberapa misi. 

B. Misi PA Maros 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya 

maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi 

Pengadilan  Agama Maros yang telah ditetapkan. 

Adapan misi PA Maros adalah: 

1) Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum bagi masyarakat yang 

berperkara; 

2) Meningkatkan fungsi manajerial dan penguatan pengawasan internal;  

3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalitas aparatur peradilan; 

4) Mewujudkan transparansi lembaga peradilan. 



 
 

 
 

c. Struktur Organisasi PA Maros 
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d. Statistik Penerimaan Perkara PA Maros 

Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2012 
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Sumber data: http://pa-maros.go.id/index.php/perkaran-dan-persidangan/data-

statistik-perkara 

e. Wilayah Hukum & Biaya Perkara 

Tabel 2 

Wilayah Hukum & Biaya Perkara PA Maros 

No. Nama Wilayah (Kecamatan) Biaya 

1 Turikale Rp. 150.000,- 

2 Maros Baru Rp. 150.000,- 

3 Marusu Rp. 200.000,- 

4 Mandai Rp. 200.000,- 

5 Lau Rp. 150.000,- 

6 Bontoa Rp. 200.000,- 

7 Simbang Rp. 250.000,- 

8 Bantimurung Rp. 200.000,- 

9 Moncongloe Rp. 250.000,- 

10 Tanralili Rp. 200.000,- 

11 Tompobulu Rp. 300.000,- 

12 Cenrana Rp. 300.000,- 

13 Camba Rp. 300.000,- 

14 Mallawa Rp. 300.000,- 

Sumber data: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros W20-

A5/52/HK.05/SK/XII/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pa-maros.go.id/index.php/perkaran-dan-persidangan/data-statistik-perkara
http://pa-maros.go.id/index.php/perkaran-dan-persidangan/data-statistik-perkara
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B. Hasil Penelitian 

1. Peranan SIADPA dalam Proses Administrasi Pekara di PA Maros. 

Keberadaan SIADPA secara perlahan tapi pasti telah dirasakan 

manfaatnya oleh elemenPA. Aplikasi ini sangat membantu dalam proses 

administrasi perkara di PA Maros. Sejauh ini aplikasi SIADPA telah memberikan 

kemudahan bagi panitera dalam proses pengimputan data-data perkara, mulai dari 

tahapan pendaftaran perkara hingga kearsipan perkara. Selain itu juga kelebihan 

SIADPA juga bisa dirasakan masyarakat pencari keadilan lewat sistem 

keterbukaan informasinya. Tentunya informasi mengenai perkara-perkara yang 

sedang terjadi bisa langsung diakses masyarakat tanpa harus ke Pengadilan 

Agama, dan dijamin akurat dan dapat dipercaya. Ini merupakan solusi Pengadilan 

Agama untuk masyarakat pencari keadilan, karena dengan keterbukaan informasi 

yang akurat akan membuat masyarakat lebih puas. Karena Allah SWT telah 

mengingatkan kepada kita dalam al-Qur’an surah al-hujurat ayat 6 yang artinya: 

“Hai orang-orang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu 

membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak 

mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu 

menyesali perbuatanmu itu’. 

Jadi kesalahan dalam penyampaian informasi dalam SIADPA tidak perlu 

diragukan lagi, karena keakuratannya sudah terjamin. Hal ini menjadi jawaban 

betapa luar biasanya manfaat yang dapat diberikan oleh aplikasi SIADPA. 

Oleh sebab itu, aplikasi SIADPA harus terus dimanfaatkan semaksimal 

mungkin, selain membantu dalam penyampaian informasi, keberadaan aplikasi 

tersebut benar-benar telah merubah sistem kerja menjadi lebih efektif dan efisien. 

Saking besarnya manfaat dari aplikasi SIADPA, seorang Drs. H. Yamin Awie 
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SH., MH selaku pengarah komisi II bidang panduan dan payung hukum 

berceloteh pada saat pertama kali aplikasi SIADPA disosialisalikan, yang 

mengibaratkan “anak durhaka” untuk pengadilan agama yang tidak menggunakan 

aplikasi SIADPA. Celoteh inilah yang ikut “menggelitik” PA di Indonesia 

sehingga penasaran untuk menggunakan aplikasi SIADPA sehingga saat ini yang 

dulunya ”anak durhaka” sekarang sudah menjadi “anak soleh”.
5
 

SIADPA sendiri sangat dirasa memberi dampak positif bagi PA Maros, 

cepat dan efektif adalah dua kata yang menggambarkan aplikasi ini.  

“aplikasi SIADPA telah memberi dampak yang positif bagi dunia 

peradilan agama, terkhusus di PA Maros. Dengan adanya aplikasi ini, proses 

pengimputan data-data perkara mulai dari masuknya perkara hingga putusan dapat 

dilakukan dengan lebih cepat dan efektif”
6
. 

“sangat membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara termasuk Berita 

Acara Perkara (BAP), sebelum ada aplikasi SIADPA, Dulu pembuatan BAP bisa 

sampai 1 atau 2 hari,tapi dengan adanya SIADPA sekarang paling lambat 10 

menit karena kita Cuma masukin data, tidak perlu tulis manual. Dengan manual 

seperti dulu bila ada kesalahan maka kita harus menulis ulang, kalau sekarang ya 

tinggal delete saja bila terjadi kesalahan dalam pengetikan”.
7
 

Pernyataan kedua Stekholder PA Maros ini merupakan angin segar bagi 

dunia peradilan agama, dengan aplikasi tersebut dapat meningkatkan 

kinerjapelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Begitupula yang 

dirasakan oleh pihak yang berperkara. 

                                                           

5
 Anak Durhaka” Jika Tidak Menggunakan SIADPA, Dapat diakses di (http://www.pa-

probolinggo.go.id/index.php/id/berita/309-anak-durhaka-jika-tidak-menggunakan-siadpa.html), 28 

Januari 2015. 
6
Muhammad Fajar Arief, Jurusita & Admin Server, wawancara, Maros, 28 Juni 2014 

7
Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 

http://www.pa-probolinggo.go.id/index.php/id/berita/309-anak-durhaka-jika-tidak-menggunakan-siadpa.html
http://www.pa-probolinggo.go.id/index.php/id/berita/309-anak-durhaka-jika-tidak-menggunakan-siadpa.html
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“Sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIADPA, transparansi dan fungsi 

Pengawasan terhadap PA bisa berjalan. Saya juga mudah mengakses jadwal 

sidang saya dan bisa memantau perkara-perkara yang masuk ke PA”
8
. 

Semakin baiknya pelayanan tentu akan menjadikan lembaga semakin 

profesional. Ditunjang pula dengan teknologi yang memadai dan SDM yang 

mendukung.  Senada dengan itu, Panitera Muda Hukum (Panmud Hukum), 

Tayyeb Mas’ud mengatakan bahwa SIADPA membantu meringankan pekerjaan 

Hakim, Panitera dan hampir semua elemen PA. 

SIADPA sangat membantu meringankan kerja kami. Karna SIADPA telah 

terintegrasi dengan semua lini di PA, jadi informasi daru satu pihak misalnya 

hakim atau panitera akan terkoneksi juga ke yang lainya termasuk saya, jadi 

otomatis kerja akan lebih cepat & efektif
9
.  

 

Dari pernyataan beragam dari berbagai pihak yang menggunakan SIADPA 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peranan SIADPA dinilai sangat 

membantu pekerjaan Hakim, Panitera dan pegawai lingkup PA Maros. Sebelum 

ada SIADPA pekerjaan butuh waktu relatif lebih lama, kini dengan digunakannya 

SIADPA secara komperhensif dan optimal waktu tersebut dapat dipangkas. Tentu 

hal ini patut kita apresiasi dan mendukung penuh sebagai pihak external dalam 

efektif dan efisiensi kerja.  

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala dalam Proses Penerapan Aplikasi 

SIADPA di PA Maros. 

Kenyataanya PA Maros sudah cukup efektif dalam penggunaan aplikasi 

ini, Marwan, S. Ag, M. Ag sebagai hakim & Kordiantor IT mengungkapkan 

bahwa semua elemen PA Maros sudah menguasai SIADPA. 

                                                           
8
Muhammad Ibnu, Masyarakat, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 

9
Mas’ud Tayyeb, Panmud Hukum, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016. 
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“Saya berusaha mengajarkan semua tentang SIADPA kepada hakim, karna 

hakim atau panitera harus menguasai hal itu. Sebab di PA mana pun dia 

dipindahkan nantinya dia akan tetap berjumpa dengan SIADPA, karena semua PA 

sekarang hampir 100% menggunakan SIADPA, karena itu wajib
10

”.  

Namun, dalam proses penerapan aplikasi ini tidak terlepas dari berbagai 

faktor penghambat, Beragam faktor penghambat yang berhasil penulis himpun 

dari hasil wawancara, diantaranya:
11

 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan hal yang penting dalam memaksimalkan kerja aplikasi 

ini. Minimnya pengetahuan dan kemampuan dalam memahami penggunaan 

SIADPA, tentunya akan menghambat kinerja PA dalam memberikan pelayanan 

yang optimal. Apalagi seluruh PA dibawah MA diwajibkan menggunakan 

SIADPA sebagai aplikasi penunjang proses berperkara. Di PA Maros sendiri 

penggunaan SIADPA dalam beracara sudah 100%, semua elemen PA Maros 

sudah menggunakan SIADPA. 

“Alhamdulillah, kami disini sudah 100% menggunakan SIADPA, saya 

selaku Kordinator IT juga membantu mengawasi teman-teman dan berusaha 

membimbing agar SIADPA dapat digunakan secara optimal”
12

. 

 

2. Wi-Fi (jaringan internet) 

SIAPDA pada dasarnya berkoneksi dengan internet sebagai penghubung 

ke Badan Pengadilan Agama  (Badilag) sebagai server nasional.  Di PAMaros 

jaringan SIADPA dihubungkan dengan 2 cara yakni melalui kabel UTP  yang 

berada hampir di setiap ruagan kerja dan WLAN yang hanya beberapa tempat 
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Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 

11
Muhammad Fajar Arief, Jurusita & Admin Server, wawancara, Maros, 28 Juni 2014 

12
Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 
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saja. SIADPA sangat bergantung pada jaringan internet, jaringan yang labil akan 

mengakibatkan kinerja SIADPA yang lambat kemudian berdampak pada 

pekerjaan. Ketika koneksi jaringan terputus, maka pekerjaan akan berulang 

dikarenakan SIADPA tidak memiliki autosave
13

 akibatnya data yang tadinya di 

input kemudian  harus diinput ulang
14

. 

3. Template yang kurang 

Di PA. Maros admin hanya menyediakan 2 template Berita Acara 

Persidangan (BAP)  untuk 2 orang saksi, namun ketika ada kasus yang memiliki 4 

orang saksi, maka 2 template harus ditambah guna mengakomodir 2 tambahan 

saksi. PP yang bertemu dengan situasi seperti ini akan kebingungan bagaimana 

cara menambah 2 template tersebut. Ketika ada penambahan 2 template ini, maka 

akan berpengaruh pada penginputan data, data atau keteranga yang sudah diinput 

akan hilang akibat penambahan template, Inilah yang jadi kendala Panitera 

Pengganti (PP). 

“Masalah terkadang SIAPDA yang berbentuk template seringkali dalam 

persidangan  jika kasusnya berbeda, misalnya begini dalam SIADPA kita hanya 

menyiapkan template BAP untuk 2 orang saksi, namun yang kita hadapi atau 

tangani memilki 4 orang saksi, maka kita harus membuat lagi 2 template untuk 

saksi 3 dan 4. PP yang bertemu dengan hal ini sampai penambahan 4 orang saksi 

bingung bagaimana cara membuatnya. Padahal ketika penambahan saksi 3 & 4 

akan menghapus keterangan saksi 1 dan 2 maka harus dibuat lagi. Inilah yang 

menjadi kendala pada PP
15

”. 

 

                                                           
13

Autosave adalah salah satu fasilitas dari perangkat lunak yang berfungsi menyimpan 

secara otomatis ketika perangkat keras (Hardwere) seperti Personal Computer (PC) 

maupun Laptop mengalami gangguan  baik listrik padam atau jaringan yang labil. 

14
Muh. Arsyuddin, S,PI,Kaur Umum, Wawancara, Maros, 18Januari2016. 

15
Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 
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Beliau pun menambahkan bahwa SIADPA belum mencover semua blanko 

BAP, perkara kontradiktur misalnya masih perlu dibuatkan lagi.  

“konten didalamnya belum lengkap, misalnya dalam perkara kontradiktur, 

perkara yang hadir kedua belah pihak. Nah kadang-kandang dibuat format 

didalamnya itu hanya sebagai blangko saja, tidak maksimal sebagai suatu 

kesimpulan akhir karna banyak variasi perkaranya beda-beda”
16

 

 

Tentu kedepannya SIADPA dapat mencover hal ini, agar keputusan yang 

dibuat jadi seragam, Variable dan objek yang berperkara masih perlu diinput 

kedalam SIADPA.  

“Perkaracerai-gugat, suami tidak hadir, atau cerai-talak, istri yang tidak hadir itu 

alurnya ya cuma itu, cuma 1 atau 2 saja, alasan pertengkaran ya sudah Cuma itu saja, 

pasalnya sudah ada didalamnya. Tapi kalau harta bersama kan variabelnya beda-beda, 

objeknya pun beda-beda. Ada yang objeknya satu saja, rumah, ada juga objeknya harta 

warisan, banyak jadi masih ada kelemahannya karena variabelnya didalam masih dibuat 

manua”
17

. 

 

4. Listrik 

Listrik merupakan elemen penting dalam barang elektronik karena menjadi 

sumber tenaga untuk pengoperasiannya. Listrik juga menjadi hambatan 

pemakaian aplikasi SIADAPA yang terhubung dengan PC ataupun laptop yang 

termasuk barang elektronik. Listrik yang labil (listrik padam) tentu akan 

berdampak kepada perangkat elektronik atau bahkan yang lebih fatalnya bisa 

merusaknya. Tentunya jika listrik yang labil ini terjadi maka akan menghambat 

kinerja SIADPA
18

. 
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Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 

17
Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 

18
Muh. Arsyuddin, S,PI,Kaur Umum, Wawancara, Maros, 18Januari2016. 
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5. Server  

Server merupakan sebuah sistem yang merespon permintaan sebuah 

komputer penyedia jaringan atau membantu penyediaan sebuah layanan jaringan. 

SIADPA sangat bergantung pada server, ketika server bermasalah maka SIADPA 

tidak berjalan maksimal
19

. 

Hambatan-hambatan yang dijabarkan tentu punya solusi pemecahan agar  

PA memberikan pelayanan yang prima dan demi wajah peradilan yang agung, 

maka solusinya adalah sangat ditekankan kepada seluruh aparat PA Maros, 

pimpinan sampai pada staf untuk tetap memanfaatkan fasilitas yang telah dimiliki 

secara optimal dengan pengembangan kreatifitasnya masing-masing sehingga data 

atau informasi yang ditampilkan tetap up to date dan memberikan kepuasan 

terhadap masyarakat. Sedangkan untuk pembinaan SDM terutama admin perlu 

diadakan pembimbingan dan pelatihan. 

Meski demikian kinerja aparatur PA Maros sudah bagus, dan pelayanan 

kepada masyarakat pencari keadilan sudah maksimal
20

. Begitu pula dengan PA 

lain yang ada di Indonesia, Dirjen Badilag pun mengapresiasi hal itu. Ini terbukti 

dari berbagai penelitian yang dilakukan pihak luar terhadap PA. 

Penelitian mutakhir tentang peradilan agama dilakukan oleh Prof Tim 

Lindsey dan Cate Sumner. Awal tahun 2011, duet peneliti asal Australia tersebut 

meluncurkan buku “Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for 

the Poor.” Edisi Indonesia buku tersebut dirilis secara resmi oleh Ketua 

Mahkamah Agung pada penutupan Konferensi IACA yang dihadiri delegasi dari 

                                                           
19

Muh. Arsyuddin, S,PI,Kaur Umum, Wawancara, Maros, 18Januari2016. 

20
Muhammad Ibnu, Masyarakat, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 
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17 negara.Saya merasa puas karena Peradilan Agama yang selama ini dipandang 

sebelah mata ternyata mendapat apresiasi yang sangat positip,” ujar Dirjen.  

Sementara itu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Sayed 

Usman, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyatakan bahwa penyelenggaraan 

administrasi peradilan secara baik dan benar akan berdampak yang sangat luas 

sekali, bukan saja bagi pengadilan sebagai institusi pelayan masyarakat akan 

tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan itu sendiri. “Penyelenggaraan 

administrasi peradilan secara baik dan benar dapat meminimalisasi kesalahan 

manajemen yang diambil oleh organisasi, sehingga akan menunjang terwujudnya 

optimalisasi pelaksanaan pola bindalmin peradilan agama yang telah berjalan 

selama ini,” ujar Direktur.
21

 

Menyadari hal itu, optimalisasi kinerja aparatur peradilan terkhusus 

Hakim, panitera, dan PegawailingkupPA Maros untuk meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan dalam memahami SIADPA sebagai salah satu penunjang kinerja 

prima, efektif,  dan efisien agar pelayanan kepada pihak pencari keadilan dapat 

lebih optimal demi profesionalisme lembaga. 

3. ProspekSIAPDA  

Kebutuhan manusia seiring perkembagannya menuntut adanya alat-alat 

pemuas kebutuhannya. Teknologi merupakan sarana bagi manusia untuk 

mencapai kenyaman hidup. Perkembangan teknologi yang selalu dinamis dan 

inovatif membuat pekerjaan ataupun aktivitas manusia efektif dan efisien. Efektif 

                                                           

21
Administrator, Pentingnya Penerapan aplikasi SIADPA, http://www.pa-

brebes.go.id/component/content/article/37-khusus/164-pentingnya-penerapan-siadpa, (20 

Februari 2015). 
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dan efsien dalam penggunaan tenaga dan waktu sehingga manusia dalam 

kehidupannya semakin mudah. Efektif dalam penggunaan teknologi tentu 

menghasilkan pekerjan atau hasil yang maksimal, efisien dalam penggunaan 

teknologi dapat berimplikasi pada tenaga dan waktu yang dapat didayagunakan 

sehingga pekerjaan yang tadinya biasa dikerjakan oleh 10 orang kini dapat 

dikerjakan oleh 5 orang dan waktu yang terkadang digunakan 10 menit, kini 

dipangkas menjadi 5 menit. 

SIADPA sebagai salah satu elemen penunjang kinerja pegawai PA 

memiliki masa depan yang menjanjikan dan potensial untuk dikembangkan. 

Perkembangan yang sangat pesat menuntut adanya alat untuk mengimbangi 

pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semakin menumpuknya pekerjaan 

membutuhkan alat untuk mengefisiensikan baik tenaga maupun waktu. SIADPA 

sebagai jawaban dari hal itu, berkembang seiring dengan kesulitan para pegawai 

PA. yang kesulitan dalam proses administrasi. Peningkatan SIADPA mutlak harus 

terus dikembangkan, di beberapa wilayah PA. info perkara dapat diakses dengan 

pesan singkat, para pihak hanya mengirim pesan singkat berupa nomor perkara 

maka akan tertera tanggal sidang perkara tersebut karena sudah terkoneksi dengan 

SIADPA. Sama halnya seperti mengakses SMS Banking, namun kembali lagi pada 

hal SDM, ini memang menjadi kelemahan tersendiri untuk stekholder PTA 

Sulawesi Selatan.  Pengembangan terbaru SIADPA sedang digodok yakni 

terintegritas dengan Kantor Urusan Agama (KUA), dan Catatan Sipil (Capil) 

dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak berperkara dapat 

ditelusuri rekam jejaknya. 
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“bisa connect dengan instansi lain, misalnya nanti kalau ada daftar perkara 

pake KTP, selama ini kadang-kadang masih kita toleransi yang penting ada 

keterangan dari lurah. Kalau disitu nomot KTP, jadi kalau KTP terbuka otomatis 

akan terhubung dengan SIMKA nya KUA, di KAU tersebut misalnya ada 

namanya Fadhil statusnya masih perjaka, jadi kalau perjaka akan dipertanyakan, 

masa belum nikah mau cerai? Atau status kawin tp mau kawin lagi, itu bisa 

diketahui karena sudah terhubung melalui nomor KTPnya tadi, nah itulah 

kelebihan dari SIADPA Redesain. Jadi sudah terintegrasi bahkan ke CAPIL, jadi 

dimana pun dia cerai atau apa misalnya, itu sudah ketahuan. Dan SIADPA 

Redesain ini sedang digodok dan insyaAllah tahun depan sudah bisa dipakai”
22

 

Tanpa adanya semangat bekerja, dan kemampuan, maka SIADPA hanya 

sebagai aksesoris semata dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Kemudian 

jika SIADPA tidak dipahami dengan baik akan berdampak pada keterpenjaraan 

pengetahuan karena SIADPA sudah menyiapkan blanko ataupun formulir yang 

dapat menunjang proses kerja di PA, sebaliknya jika memahami dengan baik 

fungsi SIADPA manfaatnya akan sangat dirasakan
23

. 

Untuk mengatasi hal tersebut Perguruan Tinggi sebagai pencetak tenaga 

kerja yang profesional dan memiliki kualitas harusnya tanggap dengan 

perkembangan dunia IT, sebab kedepannya IT akan semakin dinamis. Khusus 

untuk jurusan terkait dengan Pengadilan Agama ataupun yang lainnya. Mata 

kuliah mengenai SIADPA sudah seharusnya dimasukkan dalam kurikulumnya 

atau setidaknya SIADPA dapat dikenal sehingga membuka wawasan mahasiswa 

dan tidak kaget ketika berada pada  rana PA.    

SIADPA sebagai media yang sangat luar biasa dan diciptakan untuk 

mempermudah pekerjaan harusnya lebih dimaksimalkan dalam proses 
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Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 
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Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 
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administrasi. Pengadilan Agama pun sebaiknya menberikan tambahan syarat 

untuk pengetahuan terhadap SIADPA kepada calon pegawai ketika ingin bekerja 

di PA sehingga penggunaan SIADPA bisa lebih maksimal, dengan harapan dapat 

mem-backup para pegawai PA yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang 

SIADPA. 

SIADPA juga dapat dijadikan media kontrol oleh Badilag selaku badan 

yang bertugas mengawasi jalannya administrasi di PA. Sinergi BADILAG dan 

PTA diharapkan dapat memantau perkembangan SIADPA yang berada dalam 

wilayah hukumnya
24

.  Agar SIADPA bisa lebih maksimal digunakan karena 

manfaat yang diberikan sangat berpengaruh signifikan dalam mendongkrak 

kinerja yang efektif dan efisien.  

“Pengawasandari PTA, jadi otomatis setiap putusan akan terhubung kesana. 

Jadi kalau ada putusan nomor perkara sekian di PTA akan ketahuan karena ada 

tanda merah. Misalnya di PA Maros nomor perkara sekian sudah diputuskan tapi 

belum ada kode putus, putus karna tolak atau dikabulkan sudah ketahuan, maupun 

bila sidang tertunda akibat pembuktian maka akan ketahuan karena bertanda 

merah jadi belum ada putusan. Jadi biasanya harus sampai satu bulan dulu PTA 

atau MA tahu tentang putusan terhadapt suatu perkara, maka sekarang bisa 

langsung tahu keputusannya bagaimana”
25

. 

Dengan demikian, SIADPA merupakan aplikasi/program yang sangat 

potensial untuk dikembangkan karena seiring perkembangan manusia, selalu 

menuntut adanya kemudahan dan kenyamanan di setiap pekerjaannya. Sehingga, 

SIADPA memilki masa depan yang cerah jika dikembangkan secara kontinu di 

samping pengembangan SDM pula. 
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Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 
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Marwan, S. Ag, M. Ag, Hakim, Wawancara, Maros, 18 Januari 2016 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. SIADPA merupakan salah satu instrument penunjang dibidang administrasi 

perkara dinilai sangat efektif. Proses pengimputan data-data terasa lebih cepat 

sehingga tidak membuang-buang waktu. Karena sebelum menggunakan 

aplikasi ini, proses pengimputan data-data mulai dari awal masuknya perkara 

hingga putusan dilakukan secara manual sehingga membuat waktu tidak efektif 

dan cenderung lambat. Tapi dengan adanya aplikasi ini, proses itu semua bisa 

lebih cepat, tepat, dan efektif. 

2. SIADPA telah memberikan solusi yang tepat bagi panitera dalam menjalankan 

tugasnya di bidang pengadministrasian. Terkhusus di PA Maros, pejabat 

panitera PA Maros mengakui sendiri bahwa aplikasi ini sangat membantu 

mereka dalam menjalankan tugasnya. Namun yang menjadi kendala disini 

adalah pengoperasian aplikasi ini. Karena tidak semua pejabat panitera PA 

Maros menguasai cara penggunaan aplikasi ini. Belum lagi dengan alat-alat 

penunjang yang membantu pengoperasian aplikasi ini yang minim. Jadi sudah 

menjadi kewajiban pihak PA Maros untuk lebih memaksimalkan aplikasi ini 

dengan menyediakan SDM dan perlengkapan lain yang dibutuhkan agar 

mampu mengoperasikan aplikasi ini dengan baik agar memberikan hasil yang 

lebih memuaskan dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 
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B. IMPLIKASI PENELITIAN 

1. SIADPA merupakan salah satu alat yang sangat membantu PA dalam proses 

pengadministrasian. Di PA Maros sendiri, alat ini sudah menjadi solusi yang 

sangat tepat guna menunjang kinerja aparat peradilan khususnya panitera. 

Meskipun dalam penerapannya masih terkendala hal-hal teknis baik dari segi 

internal maupun eksternal. Penelitian ini diharapkan mampu memberi dampak 

positif bagi aparat PA Maros khususnya dan di PTA Sulawesi Selatan pada 

umumnya agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat pencari 

keadilan, salah satunya memanfaatkan dengan baik aplikasi SIADPA ini.  

2. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

rujukan bagi para pengambil kebijakan untuk bisa memaksimalkan aplikasi ini 

guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan 

khususnya di Perguruan Tinggi agar mampu menyiapkan SDM yang 

berkualitas. 
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