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Dr. H. Harun S, SH., MH. 
      

Jabatan bukan hanya sekedar kehormatan (karamah) tetapi 

juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada 
manusia tetapi juga kepada Allah Swt. 

Tanggal 19 September 2019 adalah pelantikan penulis 
sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah 
sebelumnya mengabdi sebagai Ketua Pengadilan Agama Ternate. 
Menjabat tugas sebagai KPTA Pekanbaru ibarat balik ke kampong 
halaman, tempat Penulis lahir dan dibesarkan. Tak terasa sudah tahun 
pertama memimpin PTA Pekanbaru. 6 bulan pertama memimpin 
kondisi masih normal sehingga berbagai kegiatan kantor, pembinaan 
maupun kordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Riau dalam 
wadah perhimpunan Forkopimda berjalan seperti biasa adanya. 
Namun, pertengahan bulan Maret 2020, wabah covid-19, mulai masuk 
dan mewabah di Provinsi Riau serta Kepulauan Riau sehingga 
kegiatan-kegiatan perkantoran, pembinaan serta korrdinasi mengalami 
perubahan.  

Buku yang ada di tangan pembaca merupakan buku 
rangkuman atas pelbagai kegiatan penulis selama satu tahun 
memimpin PTA Pekanbaru yang semuanya 97 kegiatan. Kegiatan 
tersebut ada yang dilakukan di saat belum masuknya wabah corona 
dan setelah masuknya wabah corona. Buku ini diberi judul 
“Memimpin di Masa Corona” untuk menggambarkan bahwa wabah 
corona tidak bisa menjadi penghalang berjalannya roda lembaga 

seperti PTA PKU dan PA-PA yang berada di bawahnya. Tentu 
berjalannya roda lembaga mesti mematuhi secara ketat protocol 
kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, 
Mahkamah Agung serta Badilag.   

 

 



i 

 1 

MEMIMPIN DI MASA PANDEMI 2 

Refleksi Tahun Pertama Memimpin PTA Pekanbaru3 

MeMIMPIN dI Masa PaNdeMI 

Refleksi Satu Tahun Pertama Memimpin PTA 
Pekanbaru 



i 

SEPATAH KATA PENYUSUN 

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, shalawat dan 

salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah 

Shallallahu `alaihi wa sallam, beserta keluarga, shahabat 

dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir 

zaman. 

Tidak terasa waktu berputar begitu cepat. Seakan 

baru kemarin, saya dilantik oleh YM. Prof. Dr. H. 

Muhammad Hatta Ali, SH., MH.sebagai Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang ke-10 di 

ruang Istimewa pada tanggal 19 September 2019. 

Sekarang sudah satu tahun memimpin Pengadilan 

Tinggi Agama Pekanbaru yang mewilayahi 18 

Pengadilan Agama di bawahnya. 

Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang 

diemban merupakan sebuah amanah besar yang 

menuntut tanggung jawab serta konsekwensi dunia 

akhirat.  

Selama satu tahun banyak sudah kegiatan yang 

dilakukan sebagai KPTA baik yang sifatnya kordinasi 

dan konsultasi dengan Mahkamah Agung maupun 
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Badilag, kordinasi dengan instansi-instansi yang ada di 

Kota Riau yang memiliki korelasi dengan tupoksi 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, menghadiri rapat 

atau kegiatan sebagai salah satu unsur forkopimda di 

Provinsi Riau serta melakukan pembinaan baik kepada 

pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maupun 

pembinaan ke pengadilan-pengadilan agama yang 

berada di Wilayah PTA Pekanbaru. 

Di pertengahan tahun pertama menjalani 

kepemimpinan PTA Pekanbaru sekitar bulan Januari 

2020, Virus covid-19 atau Corona yang bermula dari 

Wuhan Cina mulai mewabah dan menyebar ke seluruh 

dunia termasuk Indonesia. Di Riau Covid-19 mulai 

merambah awal bulan Maret 2020. Wabah ini 

mengguncangkan sendi-sendi kehidupan manusia, 

ekonomi, politik, dunia kerja.  

Dalam kondisi merebaknya virus tersebut, roda 

organisasi harus tetap berjalan karena penegakan 

keadilan yang menjadi tupokasi pengadilan harus tetap 

berjalan.  

Berbagai Surat Edaran dari Pemerintah Pusat, 
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Mahkamah Agung, Badilag dan Gubernur dijadikan 

landasan dalam menjalankan roda organisasi Pengadilan 

Tinggi Agama Pekanbaru serta pengadilan-pengadilan 

yang berada di wilayah PTA Pekanbaru. 

Saat Covid merajalela, kemajuan informasi dan 

teknologi menjadi andalan untuk tetap berlangsungnya 

kordinasi virtual dengan Badilag, pembinaan serta 

diskusi virtual menjadi salah satu alternatif pilihan demi 

jalannya roda organisasi. 

Baru ketika pemerintah pusat mengumumkan gaya 

hidup  “New Normal”  Pembinaan dengan cara turun ke 

bawah dapat dilakukan dengan tetap menjaga protokol 

kesehatan secara ketat seperti pakai masker, cuci tangan 

dan  jaga jarak. 

Beberapa satuan kerja yang pernah dilakukan 

pembinaan secara langsung turun ke bawah di masa new 

normal adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 

Pengadilan Agama Tembilahan, Pengadilan Agama 

Selatpanjang, Pengadilan Agama Rengat, Pengadilan 

Agama Bengkalis, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, 

Pengadilan Agama Bangkinang, Pengadilan Agama 
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Pekanbaru, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.  

Buku yang ada di hadapan pembaca budiman ini 

diberi judul “Memimpin di Masa Pandemi” . Buku ini 

menggambarkan bahwa dalam kondisi sulit apapun 

tugas dan tanggung jawab tetap harus berjalan dengan 

disiplin mengikuti arahan-arahan pemerintah dan 

atasan.  

Ada tiga bahasan penting yang dipaparkan dalam 

buku ini yaitu: pertama, tentang Sejarah PTA Pekanbaru 

yang meliputidasar, tupoksi, wilayah yurisdiksi serta 

yang pernah memimpin PTA Pekanbaru. Kenapa sejarah 

penting disampaikan. Dalam sebuah pidatonya, 

Soekarno mengatakan “JASMERAH” atau Jangan Sekali-

kali Kedua, berisikan berita-berita yang menjelaskan 

tentang berbagai kegiatan yang pernah saya lakukan 

selama ini. Berita-berita tersebut dapat  menggambarkan 

bahwa kondisi mewabahnya covid-19 tidak boleh 

menjadi penghalang pelaksanaan tupoksi serta tanggung 

jawab sebagai pimpinan.  Ketiga,pesan-pesan yang sering 

disampaikan dalam pembinaan baik di internal pegawai 

PTA Pekanbaru maupun seluruh pegawai di Pengadilan 
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Agama se-wilayah PTA Pekanbaru. 

Manfaat penyusunan buku ini, bagi saya sendiri 

minimal ada dua hal pokok yaitu: pertama, sebagai 

cermin danbahan evaluasi sehingga bisa diketahui apa 

yang sudah dan yang belum dicapai sehingga ke 

depannya bisa lebih baik lagi. Kedua, sebagai sebuah 

sejarah yang menjadi warisan bagi isteri, anak, cucu dan 

saudara.  

Sedangkan bagi kolega-kolega di peradilan agama, 

buku ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan 

perbandingan untuk meningkatkan kualitas kinerja kita. 

Harapan saya sebagai penyusun kehadiran buku ini 

bisa menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya di 

akhirat nanti. Amiin ya Rabbal `Alamin 

Selamat membaca ! 

Wassalamu`alaikum wr. Wb. 

Pekanbaru, 30 September 2020 
                                Penyusun 

 
                                  Harun S
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I. SEJARAH PTA PEKANBARU 

a. Sejarah Berdirinya PTA Pekanbaru 

Dalam tinjauan sejarah Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat keputusan 

Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1986 Nomor  207 

Tahun 1986. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi 

Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama diwilayah hukum 

Propinsi Riau masuk dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi 

Agama Padang. Pengoperasiannya secara efektif  baru 

diresmikan pada tanggal 17 November 1987. 

Pada zaman penjajahan Belanda, di Riau dikenal 

ada Kerajaan Siak dengan ibukotanya Siak Indrapura, 

walaupun pada saat itu pemerintahan penjajahan 

Belanda berkuasa, namun pemerintahan kerajaan  tetap  

berjalan  dan berkuasa. Sejak abad ke 13 M di kerajaan 

Siak ini telah memiliki Pengadilan Agama sendiri 

dengan dilengkapi Buku Hukum (kodifikasi) yang 

berjudul “BABUL QAWAID”. Dalam buku ini 

disamping mengatur tentang kompetensi dan 

kedudukan Hakim-Hakim juga mengatur tentang 

komposisi kelembagaan dan mekanisme kerja peradilan 
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itu sendiri. 

Pengadilan Tinggi berada di ibukota Kerajaan yang 

disebut Kerapatan Qodhi yang diketuai oleh Sultan, 

sedangkan Hakim Anggota adalah Datuk-Datuk dari 

setiap suku,  Qodhi dan Controleur yaitu : 

1. Datuk Sri Pekermaja (Kepala Suku Tanah Datar) 

2. Datuk Sri Bijuangsa (Kepala Suku Lima Puluh) 

3. Datuk Sri Dewaraja (Kepala Suku Pesisir) 

4. Datuk Amir Pahlawan (Kepala Suku Kampar) 

5. Qodhi 

6. Controleur 

Balai Kerapatan Qodhi diberi nama “Balairung”, 

yakni tempat diselenggarakannya aktifitas peradilan, 

yang berkenaan dengan soal agama seperti Muamalat 

(Perdata) maupun Jinayat (Pidana) berupa Jarimah 

seperti Hudud, Qisas Diat dan Ta’zir . 

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Sultan Siak 

yang berkuasa saat itu yakni “ Sultan Syarif Qasim II”, 

Kerajaan Siak beserta segala asetnya diserahkan kepada 

Pemerintah Republik Indonesia, dengan diikuti 
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penyerahan sejumlah uang serta kekayaan kerajaan. 

Dan dengan Surat Keputusan Menteri Agama 

tanggal 22 Juli 1986 Nomor 207 tahun 1986 dibentuklah 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Sejalan dengan 

keputusan tersebut telah tersedia pula dalam DIK tahun 

1987/1988 untuk Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 

hanya untuk beberapa anggaran saja. 

Juga dalam DIP tahun 1986/1987 dana untuk 

penggandaan tanah, dan dalam DIK tahun 1987/1988 

tersedia dana untuk pembangunan gedung Pengadilan 

Tinggi Agama Pekanbaru tahap pertama. Sekalipun 

gedungnya belum jadi, namun surat keputusan Menteri 

Agama tersebut perlu segera direalisasikan, sehingga 

dengan surat Direktorat Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam tanggal 7 Pebruari 1987 

Nomor : Kep.E/Kp.07.6/12/1987, diangkat 8 orang 

pegawai dan seorang pimpinan kantor. 

Sedangkan untuk kantor sementara sesuai dengan 

surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi 

Riau dipakailah satu ruang Islamic Center Mesjid Agung 
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An-Nur Pekanbaru. 

Sejak diresmikan, Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru secara resmi melaksanakan tugasnya. Tujuh  

bulan kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 

pindah ke kantornya sendiri sekalipun baru selesai tahap 

pertamanya tanggal 14 Maret 1988. 

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan 

Tinggi Agama Pekanbaru bertugas dan berwenang 

mengadili ditingkat pertama dan terakhir  sengketa 

kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di 

wilayah hukumnya. 
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b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

 Memberikan pelayanan tehnis yustisial bagi perkara 

banding; 

 Memberikan pelayanan dibidang administrasi 

perkara banding dan administrasi peradilan lainnya; 

 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah 

diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana 

diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

 Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan 

Jurusita dalam wilayah hukumnya; 

 Mengadakan pengawasan terhadap jalannya 

peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga 

agar peradilan diselenggarakan dengan sederhana, 

cepat dan biaya ringan, seksama dan sewajarnya; 

 Memberikan pelayanan administrasi umum kepada 
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semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama dan Pengadilan Agama (Kepegawaian, 

Keuangan dan Umum); 

 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti 

memberikan Itsbat kesaksian Rukyat Hilal, 

Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan 

hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan 

terhadap advokat/penasehat hukum dan 

sebagainya. 
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c. Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum PTA 

Pekanbaru 

1. Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi 12 
Kecamatan. 

2. Pengadilan Agama Rengat meliputi 22 Kecamatan. 
3. Pengadilan Agama Bangkinang meiliputi 20 

Kecamatan. 
4. Pengadilan Agama Tembilahan meliputi 20 

Kecamatan. 
5. Pengadilan Agama Pasir Pengarayan meliputi 14 

Kecamatan. 
6. Pengadilan Agama Bengkalis meiliputi 14 

Kecamatan. 
7. Pengadilan Agama Selat Panjang meliputi 5 

Kecamatan. 
8. Pengadilan Agama Tanjung Pinang meliputi 10 

Kecamatan. 
9. Pengadilan Agama Dabo Singkep meliputi 5 

Kecamatan. 
10. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun meliputi 

9 Kecamatan. 
11. Pengadilan Agama Tarempa meliputi 6 Kecamatan. 
12. Pengadilan Agama Dumai meliputi 10 Kecamatan. 
13. Pengadilan Agama Batam meliputi 12 Kecamatan. 
14. Pengadilan Agama Natuna meliputi 10 Kecamatan. 
15. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci meliputi 12 

Kecamatan. 
16. Pengadilan Agama Ujung Tanjung meliputi 13 

Kecamatan. 
17. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. 
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18. Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 
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d. Daftar Nama Ketua PTA Pekanbaru 

(Terdahulu Sampai Sekarang) 

1. Drs. H. Zainal Arifin Syam 1987-1990 

2. Drs. H. Rusydi Nurut, SH 1990-1995 

3. Drs. H. Abbas Hasan 1995-1997 

4. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum 1997-2003 

5. Drs. H. Moh. Thahir, SH., M.Hum 2003-2006 

6. Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH., M.Hum 2006-2007 

7. Drs. H. A. Mukhsin Asyrof, SH., MH 2007-2010 

8. Drs. H. Mahyiddin Usman, SH., MA 2010-2014 

9. Dr. H. Alimin Patawari, S.H, M.H  2014-Juni 

2019. 

10. Dr. H. Harun S, SH.,MH  September 

2019 - sekarang.   
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PaRT 02 

MeNGaBdI dI Masa PaNdeMI 

 

( Saya tahu tidak ada orang-orang hebat kecuali mereka 
yang memiliki pengabdian besar pada kemanusiaan) 

Voltaire 
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II. MENGABDI DI MASA PANDEMI 

Wabah Corona yang menguncang dan menyebar ke 

pelbagai belahan dunia sehingga mengancam sendi-

sendi normal kehidupan manusia. Manusia di seluruh 

penjuru dunia dicekam rasa takut dan ngeri yang 

mendalam dengan banyaknya orang yang positip 

terpapar virus covid-19.  Sampai saat ini yang positip 

terpapar di seluruh dunia hampir mencapai angka 30 

juta. Sedangkan yang meninggal hampir mencapai 900 

ribu  jiwa. 

Virus covid-19 masuk ke Indonesia di awal bulan 

Maret 2020 dan ke Provinsi Riau masuk pertengahan 

bulan Maret 2020. Dengan  mewabahnya virus Corona 

ini maka system dan cara kerja pun berubah drastis yang 

tadinya setiap hari kantor-kantor pemerintah maupun 

swasta buka dan penuh sesak dengan pegawai dan 

pengunjung yang membutuhkan layanan. 

Dengan adanya wabah corona, semua mengalami 

perubahan dengan adanya system kerja di rumah (Work 

From Home). WFH adalah sebuah cara baru bekerja. 

Pertemuan dalam bentuk rapat dan pembinaan biasanya 
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dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang di satu 

tempat, akhirnya dilakukan secara virtual dengan 

menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Hal ini dilakukan 

agar roda organisasi berjalan dengan baik dan 

kehidupan manusia tetap berjalan meski dengan adanya 

adanya protocol kesehatan yang harus dipenuhi seperti 

jaga jarak, cuci tangan, pakai masker serta mengurangi 

kerumunan orang. 

Peristiwa mewabahnya corona di Riau tepat 6 

bulan, saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Pekanbaru. Dengan adanya wabah tersebut mau 

tidak mau system kerja pun berubah sesuai dengan 

kondisi dan intruksi dari pemerintah pusat serta intruksi 

atasan baik Mahkamah Agung maupun Badilag. 

Part 02 berisi kumpulan berita tentang kegiatan 

saya yang dimuat di website resmi PTA Pekanbaru 

selama satu tahun memimpin PTA Pekanbaru baik di 

masa sebelum pandemic corona menyebar maupun di 

saat Corona mulai merambah dan merajalela di Provinsi 

Riau.  Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di saat 

adanya wabah corona mengindikasikan bahwa roda 
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organisasi harus tetap berjalan sebagai bentuk 

pelaksanaan atas amanah dan tanggung jawab sebagai 

pimpinan PTA Pekanbaru yang meliputi 18 satker yang 

harus dibina dan diawasi. Tentunya pelaksanaan roda 

organisasi harus disiplin mematuhi protokoler kesehatan 

yang telah ditetapkan pemerintah. Ketaatan dalam 

memenuhi protocol kesehatan itu menjadi sebuah 

kemestian yang sering saya tekankan dalam pesan-pesan 

pembinaan baik di kalangan internal pegawai PTA 

Pekanbaru maupun ketika pembinaan ke satker-satker di 

bawah. 
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Pelantikan sebagai Ketua PTA Pekanbaru 

 

Pada hari ini, Kamis 19 September 2019 Mahkamah 

Agung melaksanakan pengambilan sumpah dan 

pelantikan Pejabat Eselon I dan para Ketua Pengadilan 

Tingkat Banding. Bertempat di ruang Kusumah Atmadja 

Gedung Mahkamah Agung RI Lantai 14 Jalan Medan 

Merdeka Utara Jakarta Pusat. Acara pelantikan dimulai 

dengan pelantikan Pejabat Esselon I Badilum dan 

Badilmiltun oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak 

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Acara pelantikan 

dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan 

para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, yang terdiri 
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dari peradilan umum dan peradilan agama. 

 

Diantara Ketua tingkat banding yang dilantik,  juga 

dilantik Ketua PTA Pekanbaru Bapak Dr. H. Harun S, 

SH., MH sebagaimana yang tertuang dalam petikan 

keputuan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

136/KMA/SK/VIII/2019 tentang Promosi dan Mutasi 

Pimpinan  menggantikan Ketua PTA yang lama Bapak 

Dr. H. Alimin Patawari, SH., MH yang telah memasuki 

purnabakti terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019.  Ikut juga 

dilantik Wakil Ketua PTA Pekanbaru Bapak Dr. H. 

Samparaja, SH., MH yang  dipromosikan menjadi Ketua 

PTA Maluku Utara menggantikan Bapak Dr. H. Harusn 
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S, SH., MH. Dan posisi Wakil Ketua PTA Pekanbaru 

digantikan oleh Dr. H. Syahril, SH., MH yang 

sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Bandar 

Lampung, yang pelantikannya  direncanakan pada 

tanggal 26 September 2019 yang akan datang. 
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Melantik  WKPTA Pekanbaru, Perpisahan WKPTA 

Lama dan Panitera PTA Pekanbaru 

 

Kamis, 26 September 2019, bertempat di Aula 

Utama PTA Pekanbaru dilaksanakan pelantikan dan 

pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru (Dr. H. Syahril, SH., MH). Acara dihadiri oleh 

seluruh personil PTA Pekanbaru, anggota Dharmayukti 

Karini Cabang PTA Pekanbaru, Ketua, Panitera dan 

Sekretaris PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru dan 

para undangan terdiri dari , pensiunan PTA Pekanbaru 

yang berkesempatan hadir, hadir pula Ketua PTA 

Bandar Lampung Dr. H. Nurdin Juddah , SH., MH 
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beserta Isteri, Ketua PTA Maluku Utara Dr. H. 

Samparaja, SH., MH (Wakil Ketua PTA Pekanbaru yang 

lama) Beserta Isteri. 

 

 

Tepat pukul 09.00 WIB acara pelantikan dimulai yang 

diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 

Hymne Mahkamah Agung RI dan dilanjutkan dengan 

pembacaan Surat Keputusan oleh arsiparis PTA 

Pekanbaru Dona Fujia Putri, SH, pelantikan oleh Ketua 

PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH sekaligus 

pemasangan kalung jabatan. Rangkaian acara pelantikan 
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dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan oleh 

pejabat yang telah diantik, penandatanganan berita acara 

sumpah, acara pelantikan diakhiri dengan pembacaan 

dan penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang 

baru diambil  sumpahnya. Pelaksanaan acara pelantikan 

berlangsung dengan lancar dan khidmat. 

 

Setelah acara pelantikan selesai, siangnya 

dilanjutkan dengan acara perpisahan Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru yang lama Dr. H. Samaparaja, SH., MH (yang 

telah dilantik sebagai Ketua PTA Maluku Utara di 

Mahkamah Agung pada tanggal 19 September 2019) dan 
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perpisahan dengan Panitera PTA Pekanbaru Drs. H. 

Syamsikar yang akan memasuki usia penesiun (62 tahun) 

terhitung mulai 1 Oktober 2019. 
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Untuk khidmatnya acara perpisahan dimulai 

dengan pembacaan do’a yang dipandu oleh Drs. Zulkifli 

(PP PTA Pekanbaru). Dilanjutkan dengan untaian kata 
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perpisahan dari Bapak Drs. H. Syamsikar, lalu 

penayangan video singkat dengan judul Dibuang Sayang 

sebagai hiburan. Acara dilanjutkan dengan untaian kata 

perpisahan dari Bapak Samparaja, yang menyampaikan 

ucapan terimakasih atas kerjasama selama ini selama 

beliau bertugas sebagai Wakil Ketua PTA Pekanbaru 

lebih kurang selama 8 bulan mulai 18 Januari 2019 

samapai dengan 19 September 2019, dan permohonan 

maaf selama beliau bertugas di PTA Pekanbaru. 

 

 

 

 

 



35 
 

Menerima Kunjungan Dirjen Badilag ke PTA 

Pekanbaru 

Senin, 30 September 2019, Dirjen Badilag Dr. H. Aco 

Nur, SH., MM berkunjung ke PTA Pekanbaru dan 

melakukan pertemuan dengan seluruh 

pegawai/karyawati PTA Pekanbaru, yang dilaksanakan 

di Aula Utama PTA Pekanbaru. 
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Dirjen Badilag sampai di PTA Pekanbaru sekitar 

pukul 13.30 WIB. Sebelum pertemun dilaksanakan, 

beliau berkunjung keruangan-ruangan di PTA 

Pekanbaru, menyapa seluruh pegawai/ karyawati PTA 

Pekanbaru. Sekitar pukul 14.30 WIB pertemuan dimulai, 

dalam pertemuan tersebut, Dirjen Badilag 

menyampaikan beberapa hal antara lain beliau menilai 

bahwa PTA Pekanbaru merupakan salah satu satker 

yang cepat dalam merespon kebijakan-kebijakan dari 

Badilag, terutama dalam hal yang menyangkut dalam 

pelayanan terhadap masyarakat. Inovasi-inovasi yang 

ada di Badilag yang selalu direspon dengan cepat dalam 

penerapannya, tak terkecuali PTA Pekanbaru membawa 

Badilag diberi pengahargaan akan hal tersebut. Peradilan 

Agama sekarang dijadikan contoh oleh peradilan yang 
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lain dalam pelaksanaan tupoksi. Dalam pertemuan ini, 

Dirjen Badilag meminta kepada Hakim Tinggi Pengawas 

Bidang untuk mengawasi penerapan 9 aplikasi yang 

telah dilaunching oleh Ketua Mahkamah Agung 

beberapa waktu lalu. Beliau mengingatkan pentingnya 

ada kebersamaan dalam membangun peradilan agama. 

Visi, kerjasama dan disiplin yang kuat merupakan hal 

penting yang harus selalu dilaksanakan dalam 

melaksanakan tupoksi peradilan. 

 

Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama. 

Semoga dengan kunjungan Dirjen Badilag ke PTA 

Pekanbaru menjadikan salah satu penyemangat kepada 

personil PTA Pekanbaru untuk bekerja lebih semangat 
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lagi, dan selalu cepat dalam merespon kebijakan-

kebijakan dari Badilag. 
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Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di PTA Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari ini Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 merupakan 

hari peringatan Kesaktian Pancasila. Dalam rangka 

memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PTA Pekanbaru 
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melaksanakan apel gabungan dengan PA Pekanbaru 

dihalaman kantor PTA Pekanbaru, sebagai tindak lanjut 

dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

1414/SEK/HM.01.2/9/2019 tanggal 27 September 2019. 

 

Bertindak sebagai Pembina Upacara Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH, pemimpin upacara 

Sutikno Hadi, SH, pembaca Undang-Undang Dasar 1945 

Dona Fujia Putri, SH, pembaca ikrar Ratnawilis, S.HI, 

protokol Elida Ulfa, SH dan pembaca do’a M.Amin, SH., 

MH. Tema dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila 

tahun 2019 adalah Pancasila Sebagai Dasar Penguatan 

Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia.



41 
 

 

Seluruh peserta upacara mengkuti upacara dengan tertib 

dan khidmat. Selamat memperingati Hari Kesaktian 

Pancasila. Pentingnya komitmen setiap anak bangsa 

yang dengan sadar menjaga Pancasila dalam menjalani 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan 

memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kita perkokoh 

persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Apel Perdana Ketua PTA Pekanbaru 

 

Pada hari senin tanggal 7 Oktober 2019, untuk 

pertama kalinya Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, 

SH., MH bertindak sebagai Pembina apel senin, yang 

rutin dilaksanakan oleh PTA Pekanbaru dihalaman 

kantor PTA Pekanbaru. Apel diikuti oleh seluruh 

personil PTA Pekanbaru. 

Dalam pembinaannya, beliau menyampaikan 

dihadapan seluruh peserta apel, agar seluruh personil 

PTA Pekanbaru menerapkan dan meningkatkan disiplin, 

baik disiplin masuk dan pulang kantor , maupun disiplin 

dalam bekerja. Tiap personil bertanggung jawab untuk 

ikut menjaga kebersihan kantor, harus selalu menjaga 

keharmonisan antara sesama rekan kerja, seluruh 

personil PTA Pekanbaru harus melaksanakan ketentuan 
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dan kebijakan yang berlaku, baik itu kebijkan dari 

Mahkamah Agung maupun kebijakan PTA Pekanbaru. 

 

Dengan adanya pembinaan di apel senin ini, 

diharapkan menjadi pengingat kepada seluruh persnil 

PTA Pekanbaru untuk selalu menegakkan disiplin 

sebagai Aparatur Sipil Negara, juga sebagai bentuk 

tindakan melaksanakan komitmen PTA Pekanbaru 
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dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) 

dan Zona Integritas (ZI). 
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Monev Pelaksanaan ZI di PTA Pekanbaru 

Bertempat di Aula Utama PTA Pekanbaru, pada 

hari Kamis 10 Oktober 2019 Wakil Ketua PTA pekanbaru 

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

Pelaksanaan Zona Integritas di PTA Pekanbaru. Acara ini 

diikuti oleh seluruh personil PTA Pekanbaru. Sebelum 

Monev dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan 

pemutaran video presentasi ZI oleh Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru yang lama Dr. H. Samparaja, SH., MH 

dihadapan Menpan RB beberapa waktu yang lalu di 

Jakarta. 

 

Setelah pemutaran video selesai disaksikan 

bersama, Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH 

menyampaikan beberapa hal terkait presentasi tersebut, 



46 
 

antara lain dalam pelaksanaan ZI di PTA Pekanbaru 

seluruh personil PTA Pekanbaru telah menandatangani 

komitmen bersama dalam pelaksanaan ZI, oleh sebab itu 

seluruh personil bertanggungjawab atas pelaksanaannya, 

mulai dari pimpinan tertinggi hingga tenaga kontrak. 

Video presentasi yang telah disampaikan Wakil Ketua 

PTA Pekanbaru terdahulu dihadapan Menpan RB di 

Jakarta tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk 

komitmen bersama yang harus dibuktikan 

pelaksanaanya dilapangan. Disiplin adalah salah satu 

modal utama dalam pelaksanaan tugas demi 

terwujudnya pelayanan yang prima. Oleh sebab itu 

semua personil harus saling bekerjasama, menjadi 

kewajiban bersama untuk mewujudkan hasil pemaparan 

ZI yang telah dipresentasikan tersebut. 

Acara dilanjutkan dengan Monev oleh Wakil Ketua 

PTA Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., MH. Beliau kembali 

mengingatkan dan menegaskan bahwa tiap personil 

berkewajiban ikut mewujudkan Zona Integritas di PTA 

Pekanbaru. Pemaparan dalam video presentasi yang 

baru saja disaksikan bersama harus benar terbukti 
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adanya telah dilaksanakan di PTA Pekanbaru, seperti 

inovasi yang telah dilakukan oleh PTA Pekanbaru. 

Wakil Ketua PTA Pekanbaru meminta untuk 

aplikasi yang telah dibuat tersebut harus ada buku 

petunjuknya.  Beliau juga mengingatkan banyak hal 

mengenai tupoksi peradilan, diantaranya pelaksanaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus 

dilaksanakan secara penuh, wilayah PTA Pekanbaru 

harus bebas dari korupsi, pelayanan harus dilaksanakan 

dengan ikhlas dan lainnya, karena tujuan dan target dari 

ZI bukan hanya bersifat teori, akan tetapi yang paling 

utama adalah pelaksanaannya secara nyata. Sehingga 

terbentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 

pelayanan prima untuk masayarakat pencari keadilan. 

Wakil Ketua PTA Pekanbaru juga mendata satu 

persatu kelengkapan dokumen dari masing-masing PIC 

(Personal In Charge). Tentu saja bukan hanya sekedar 

ketersediaan dokumen, akan tetapi telah dilaksanakan 

dilapangan, karena dokumen hanya bersifat eviden 

sebagai bukti dukung bahwa kegiatan tersebut telah 

dilaksanakan. 
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Sosialisasi 9 Aplikasi Inovasi Peradilan Agama di PTA 

Pekanbaru 

 

Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, PTA 

Pekanbaru melaksanakan sosialisasi 9 aplikasi inovasi 

peradilan agama. PTA Pekanbaru termasuk salah satu 

satker yang beruntung karena aplikasi yang baru saja 

diluncurkan oleh Dirjen Badilag pada tanggal 18 

September 2019, tim pengembang aplikasi tersebut 

langsung melakukan sosialisasi untuk wilayah PTA 

Pekanbaru. Sosialisasi ini diikuti oleh Hakim Tinggi, 

Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, seluruh 

Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA 



50 
 

Pekanbaru yang masing-masing mengutus 2 (dua) orang 

yakni 1 pejabat kepaniteraan, 1 admin yang menguasai 

aplikasi, dalam acara ini ikut diundang Ketua, Panitera 

dan Sekretaris PA Pekanbaru, PA Bangkinang dan PA 

Pangkalan Kerinci. 

 

Acara sosialisasi dimulai pada pukul 08.30 WIB 

yang dibuka oleh Sekretaris PTA Pekanbaru Yohan Fauzi 

Yulises, S.Ag., MH selaku moderator. Yang dilanjutkan 

dengan sambutan dari Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH. Beliau  menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada tim dari Badilag karena telah 

memilih PTA Pekanbaru sebagai salah satu satker yang 
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dikunjungi untuk melaksanakan sosialisasi ini. Beliau 

juga menyampaikan kepada seluruh peserta agar 

mengikuti kegiatan ini dengan serius, PTA Pekanbaru 

dan PA dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru tidak 

boleh ketinggalan dalam implementasi inovasi ini, 

karena 9 aplikasi ini merupakan kebutuhan peradilan 

dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan. Untuk menerapkan aplikasi ini diharapkan 

kerjasama seluruh satker, untuk admin yang menguasai 

penggunaan 9 aplikasi ini akan diutus oleh PTA 

Pekanbaru untuk membantu PA yang memerlukan 

bimbingan dalam mengoperasikan 9 aplikasi ini. 

Selanjutnya sambutan oleh Dirjen Badilag dalam 

hal ini diwakili oleh Bapak Sutarno, S.IP., MM (Kasubdit 

Bimbingan dan Monitoring pada Ditbin Admin PA). 

Beliau memperkenalkan tim dari Badilag yakni, Abdul 

Hamid (tim pengembang 9 aplikasi), Aminurdin Buchori 

(kreator 9 aplikasi/ tim pengembang), Mahfudin, SH., 

MH (Kasi Pelayanan Peradilan Agama). Dalam 

sambutannya beliau menyampaikan pesan dari Dirjen 

Badilag bahwa pada tanggal 1 November 2019, 9 aplikasi 
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ini harus sudah diimplementasikan oleh seluruh 

peradilan agama, dan pada tanggal 25 November 2019 

Dirjen Badilag akan melakukan monitoring dan evaluasi, 

dan untuk satker yang tidak menerapkan 9 aplikasi ini 

tentu akan ada konsekuensinya. Untuk Pengadilan yang 

memiliki aplikasi yang serupa, harus sudah 

menggunakan aplikasi dari Badilag. Aplikasi inovasi dari 

Badilag ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh 

sebab itu diminta masukan dan saran kepada Dirjen 

Badilag untuk kesempurnaan 9 aplikasi inovasi Badilag. 
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Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan 

mengenai 9 aplikasi inovasi yang disampaikan langsung 

oleh tim pengembang 9 aplikasi inovasi Badilag. Semoga 

aplikasi ini membawa kemajuan untuk peradilan agama, 

sehingga peradilan modern dan pelayanan prima untuk 

masyarakat pencari keadilan dapat terwujud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi APM DI PTA 

Pekanbaru 

 

Jum’at, 18 Oktober 2019, Tim Assessment 

Surveillance dari Badilag berkunjung ke PTA Pekanbaru 

guna melaksanakan evaluasi terhadap implementasi 

Akreditasi Pejaminan Mutu (APM) di PTA Pekanbaru, 

yakni Bapak Sutarno, S.IP., MM (Kasubdit Bimbingan 

dan Monitoring pada Ditbin Admin PA) dan Bapak 

Abdul Hamid (Satf Subdit Bimbingan & Monitoring). 

Acara ini dihadiri oleh seluruh personil PTA Pekanbaru. 

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya, Hymne Mahkamah Agung dan do’a, yang 

dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Sutarno. 

Dalam sambutannya beliau menyampaikan maksud 
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tujuan kedatangan dari Tim Badilag adalah untuk 

melakukan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 

pelaksanaan APM di PTA Pekanbaru selama kurun 

waktu 1 tahun belakangan sejak diterimanya sertifikat 

SAPM oleh PTA Pekanbaru yang sekarang sudah 

dikonversi menjadi APM. Beliau berharap semua 

personil PTA Pekanbaru sudah memahami implementasi 

APM. PTA Pekanbaru harus mengetahui kondisi 

lapangan PA yang ada dalam wilayah PTA Pekanbaru, 

sebagai bahan pembinaan dan monitoring. 
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Acara dilanjutkan dengan presentasi materi 

evaluasi oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., 

MH dan bergantian dengan Wakil Ketua PTA Pekanbaru 

Dr. H. Syahril, SH., MH, yang dibuka dengan 

kumandang yel-yel PTA Pekanbaru oleh seluruh 

personil PTA Pekanbaru dengan dipandu oleh Sekteraris 

PTA Pekanbaru Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH. 
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Setelah presentasi selesai dilaksanakan, maka 

dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Tim 

Assessment Surveillance Badilag. Acara ditutup dengan 

foto bersama, semoga komitmen PTA Pekanbaru dalam 

melaksanakan APM selalu dapat terlaksana dengan baik 

dan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Tim Evaluator Kemenpan RB Laksanakan Evaluasi 

Terhadap Pelaksanaan Zona Integritasdi PTA 

Pekanbaru 

 

Setelah dilaksanakan evaluasi implementasi APM 

di PTA Pekanbaru oleh Tim dari Dirjen Badilag beberapa 

hari yang lalu, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, 

PTA Pekanbaru kembali dievaluasi tentang pelaksanaan 

Zona Integritas (ZI) di PTA Pekanbaru oleh Tim 

Evaluator dari Kemenpan RB. Ini merupakan tahapan 

dari pembangunan ZI di PTA Pekanbaru yang telah 

melalui beberapa tahapan yakni pencananagan ZI, 

pembanguanan ZI, survei dari Badan Pusat Statistik 

Pekanbaru dan survei pelaksanaan ZI oleh Kemenpan 
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RB. 
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Kedatangan Tim Evaluator dari Kemenpan RB 

disambut oleh seluruh personil PTA Pekanbaru, yang 

selanjutnya tim evaluator mengunjungi setiap ruangan 

yang ada di PTA Pekanbaru dengan dipandu oleh Ketua, 

Wakil Ketua dan Sekretaris PTA Pekanbaru. Selama 

kunjungan ke ruangan-ruangan di PTA Pekanbaru, tim 

evaluator juga melontarkan pertanyaan-pertanyan yang 

berkaitan dengan tupoksi PTA Pekanbaru. 

 

Setelah selesai mengunjungi ruangan di PTA 

Pekanbaru, Ketua PTA Pekanbaru beserta jajaran 

mengadakan pertemuan dengan tim evaluator di Aula 

Utama PTA Pekanbaru guna menyaksikan 

teleconference dengan beberapa Pengadilan Agama yang 

ada dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru, yakni PA 
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Bengkalis, PA Dabo Singkep dan PA Teluk Kuantan. 

Dalam teleconference, Ketua PTA Pekanbaru dan Tim 

Evaluator mengajukan beberapa hal terkait tupoksi dan 

pelaksanaan ZI di PA tersebut. 

 

Acara dilanjutkan dengan presentasi pelaksanaan 

ZI di PTA Pekanbaru oleh Ketua dan Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru, yang dibuka dengan menyanyikan lagu 

Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung dan 

pembacaan do’a. 

Dari hasil kunjungan dan presentasi PTA 

Pekanbaru dalam pelaksanaan ZI di PTA Pekanbaru, tim 

evaluator menyampaikan beberapa hal antara lain 

bahwa komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai 

PTA Pekanbaru dalam pelaksanaan ZI sudah sangat 
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baik. Komitmen tersebut tentu saja tidak hanya sekedar 

pencanangan saja, akan tetapi lebih kepada implementasi 

dilapangan, yakni dalam semangat memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Semangat untuk melakukan reformasi di 

Mahkamah Agung, khususnya di PTA Pekanbaru tidak 

hanya untuk predikat saja, akan tetapi merupakan hal 

yang harus terus menerus dilaksanakan. Secara 

struktural PTA Pekanbaru adalah pengadilan tingkat 

banding, oleh sebab itu memiliki kewajiban untuk 

membina Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah 

hukumnya dalam melaksanakan ZI. 

Kunjungan dari Tim Evaluator ZI dari Kemenpan 

RB ditutup dengan foto bersama. Semoga PTA 

Pekanbaru layak mendapat perdikat ZI dalam 

pelaksanaan tupoksinya. 
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Melantik Analis Kepegawaian Muda PTA Pekanbaru 

 

Bertempat di Aula Utama PTA Pekanbaru, Kamis 

24 Oktober 2019 dilaksanakan pelantikan Analis 

Kepegawaian Muda PTA Pekanbaru Emylia, SH, yang 

dilantik langsung oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH dihadapan seluruh personil PTA 

Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

Acara pelantikan dibuka dengan menyanyikan lagu 
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Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung dan 

pembacaan do’a. Pelantikan ini dilaksanakan dengan 

berdsarkan kepada Surat Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung Nomor 742/SEK/KP.I/SK/IX/2019 

tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing 

dalam jabatan analis kepegawaian. Prosesi acara 

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 

berlangsung dengan khidmat. 

 

Dalam acara pelantikan ini, Ketua PTA Pekanbaru 

Dr. H. Harun S, SH., MA memberikan sambutan, yang 

mana beliau menyampaikan beberapa hal antara lain 

bahwa pelantikan ini merupakan suatu bentuk 

penghargaan kepada pegawai yang dianggap berprestasi 

dengan diberikan kepercayaan mengemban suatu 
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jabatan, yang tentu saja tidak terlepas dari mutasi. 

Mutasi dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan, 

penyegaran bahkan juga dapat sebagai bentuk hukuman 

(penurunan jabatan). Akan tetapi mutasi karena 

hukuman diharapkan tidak terjadi dalam lingkungan 

PTA Pekanbaru dan PA diwilayah hukum PTA 

Pekanbaru. Tak lupa beliau mengucapkan selamat atas 

pelantikan yang baru saja dilaksanakan, semoga dapat 

melaksanakan tupoksi dengan sebaik-baiknya. 

Dipenghujung sambutannya beliau kembali 

mengingatkan dihadapan seluruh personil PTA 

Pekanbaru untuk selalu bersikap disiplin dalam bekerja, 

karena disiplin merupakan salah satu modal utama 

mencapai keberhasilan. Seluruh personil PTA Pekanbaru 

harus selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang sejuk dan 

kondusif. 



67 
 

 

Acara diakhiri dengan foto bersama, ucapan 

selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan makan 

siang bersama. 
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Memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 

ke-91 

 

Bertempat di halaman kantor PTA Pekanbaru, hari 

ini Senin tanggal 28 Oktober 2019 dilaksanakan upacara 

dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 

yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Upacara ini 

diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai PTA Pekanbaru 

dan PA Pekanbaru. Hal ini sebagai tindaklanjut surat 

dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

1506/SEK/HM.01.2/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 

perihal Penyelenggaran Upacara Peringatan Hari 

Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019. 
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Dalam amanat Pembina upacara, dibacakan pidato 

Menteri Pemuda dan Olah Raga RI. Isi dari pidato 

tersebuta antara lain menyebutkan tema dari Peringatan 

Hari Sumpah Pemuda Tahun 2019 yakni Bersatu Kita 

Maju. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali 

komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang 

diikrarkan pada tahun 1928 dalam SUmpah Pemuda. 

Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan 

cita-cita bangsa. 

Tema Bersatu kita maju sesungguhnya 

diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi 

pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemudalah 

bangsa Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk 
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Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, 

kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, 

mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul 

dalam menghadapi persaingan dunia. 

Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut 

membangun dunia harus terus menjadi obor 

penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam 

ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah 

air tercinta di kancah dunia. 

 

Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda berjalan 

dengan lancar dan khidmat. Seluruh petugas dan peserta 

upacara melaksanakan upacara dengan tertib. Selamat 
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Hari Sumpah Pemuda, semoga bangsa Indonesia dapat 

membawa Indonesia menjadi negara yang maju. 
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Memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-74 di 

PTA Pekanbaru 

 

Senin, 11 November 2019 bertempat di halaman 

kantor Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 

dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-74 

tahun 2019. Upacara ini dilaksanakan secara gabungan 

dari PTA Pekanbaru dan PA Pekanbaru, sebagai 

tindaklanjut surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 1561/SEK/HM.01.2/11/2019 tanggal 6 

November 2019 perihal Penyelenggaraan Upacara 

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019. 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH 

selaku Pembina upacara, membacakan amanat Menteri 

Sosial RI, yang berisi antara lain dengan Peringatan Hari 

Pahlawan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa 
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dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana 

ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung 

Karno yang menyatakan bahwa “…kita bangsa yang 

menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi 

bangsa yang besar….”. selain itu Peringatan Hari 

Pahlawan Kita bngkitkan semangat berinovasi bagi anak-

anak bangsa untuk menjadi Pahlawan Masa Kini, 

sebagaimana tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun 

2019 :Aku Pahlawan Masa Kini”. 

 

Jika dahulu semangat kepahlawanan ditunjukkan 

melalui pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa. 

Sekarang, untuk menjadi pahlawan, bukan hanya 
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mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir 

penjajah, tetapi kita juga bisa, dengan cara menorehkan 

prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama 

bangsa di mata Internasional. 

Dengan menjadikan diri kita sebagai Pahlawan 

Masa Kini, maka permasalahan yang melanda bangsa 

dewasa ini dapat teratasi. Untuk itu marilah kita terus 

menerus berupaya memupuk nilai kepahlawanan agar 

tumbuh subur dalam hati sanubari segenap insan 

masyarakat Indonesia. 

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari 

Pahlawan Ke-74 Tahun 2019 berjalan dengan tertib dan 

khidmat. Semoga semnagat para pahlawan selalu 

menjadi motivasi dan semangat untuk pemudan masa 

kini dan masa yang akan datang dalam membangun 

bangsa menjadi bangsa yang besar, maju dan 

bermartabat. 
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Menghadiri Ceramah Agama dalam Rangka 

Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H 

 

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 12 

Rabiul Awal 1441 H / 9 November 2019 adalah tanggal 

kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk memperingati 

Maulid Nabi Muhammad SAW, Musholla Al Mahkamah 

PTA Pekanbaru mengadakan ceramah agama pada hari 

Rabu tanggal 13 November 2019 bertempat di Aula PTA 

Pekanbaru dengan menghadirkan penceramah Ustadz 

Dr. H. Mustafa Umar, Lc., MA. Acara ini dihadiri oleh 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH dan 

seluruh personil PTA Pekanbaru. 



77 
 

 

Dalam ceramahnya, Ustadz Dr. H. Mustafa Umar, 

Lc., MA menyampaikan beberapa hal terkait dengan 

Maulid Nabi Muhammad SAW. Antara lain beliau 

menyampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi 

Muhahammad SAW adalah penting dilaksanakan dan 

menjadi hal berharga dan dinanti oleh umat Islam, 

karena dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW telah 

membawa umat manusia dari kegelapan (arti gelap : 

tersembunyi) kekondisi cahaya (arti cahaya : 

memperlihatkan yang tersembunyi) terang benderang. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surat 

Ibrahim ayat 1 yang artinya “Alif Lam Ra. (Ini adalah) 

Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) 

agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan 
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kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, 

(yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha 

Terpuji”. 

Pada zaman Rasulullah, keberadaan Allah 

tersembunyi, maka zaman itu turunlah ayat Al Qur’an 

yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yakni Surat Al Alaq ayat 1-5 yang artinya “Bacalah 

dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 

Nabi Muhammd SAW adalah cahaya Allah, yang 

membawa manusia kealam terang benderang. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surat Al 

Maidah ayat 15 yang artinya “Wahai Ahli Kitab! 

Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, 

menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang 

kamu sembunyikan, dan banyak (pula) yang 

dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya 

dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan”. 
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Cahaya ini yang akan menuntun umat Islam untuk 

menuju surga. Oleh sebab itu, siapa yang mempunyai 

banyak cahaya (banyak amalan diartikan banyak cahaya) 

ketika hidup didunia, maka akan mudah dan cepat 

melewati titian menuju surga. Dimana titian tersebut 

berada di mulut neraka. 

Dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 129 yang 

artinya “Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka 

seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan 

membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan 

mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan 

menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang 

Mahaperkasa, Mahabijaksana”. Dimana ayat tersebut 

merupakan isi dari Do’a Nabi Ibrahim yang 

menginginkan datang utusan Rasul Allah yang akan 

membacakan ayat Allah, mengajarkan kitab suci Allah, 

mengajarkan al hikmah dan mensucikan jiwa manusia. 

Dan dijawab dalam Surat Ali Imran ayat 164 yang 

artinya Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada 

orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang 

Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari 
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kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada 

mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan 

mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan 

Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-

benar dalam kesesatan yang nyata. 

 

Diakhir acara diadakan sesi foto bersama seluruh 

pegawai PTA Pekanbaru dengan penceramah Dr. H. 

Mustafa Umar, Lc., MA. Semoga ceramah diatas 

memberikan manfaat dan faedah yang dapat 

memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita 
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didunia, untuk selalu berlomba-lomba memperbanyak 

amal ibadah untuk menuju surga. 
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Kunjungan Kerja dalam Rangka Pembinaandi PA 

Bangkinang 

 

Jum’at, 15 Nopember 2019, Ketua PTA Pekanbaru 

Dr. H. Harun S, SH., MH melaksanakan kunjungan ke 

PA Bangkinang, dengan didampingi Ajudan Ketua PTA 

Pekanbaru Rioco Hendra, S.Kom., MH. Ketua PTA 

Pekanbaru tiba di PA Bangkinang sekitar pukul 07.45 

WIB, yang langsung ikut bersama seluruh personil PA 

Bangkinang melaksanakan senam jum’at pagi. 

Selesai pelaksanaan senam, Ketua PTA Pekanbaru 

mengajak seluruh personil PA Bangkinang untuk 

melaksanakan bersih-bersih seluruh ruangan. Seluruh 

personil PA Bangkinang ikut serta melaksanakan bersih-

bersih ruangan, tak terkecuali Ketua PA Bangkinang Dra. 
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Hj. Rukiah Sari, SH. 

 

Selesai melaksanakan bersih-bersih ruangan, Ketua 

PTA Pekanbaru melaksanakan pembinaan yang diikuti 

oleh seluruh personil PA Bangkinang. Dalam 

pembiaannya beliau menyampaikan bahwa dalam 

melaksanakan tupoksi, perlu adanya kekompakan kerja 

dari seluruh personil yang dapat diwujudkan dengan 

adanya keterbukaan, kebersamaan dan keteraturan. 
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Maka oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut 

harus tersedia informasi, adanya koordinasi dan 

konsultasi. Sehingga suasana kerja harmonis dapat 

terwujud, karena hal tersebut merupakan salah satu 

faktor pendukung untuk dapat memberikan pelayanan 

prima dan maksimal kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

 

Dalam pelaksanaan tupoksi di pengadilan, terdiri 

dari pelaksana tugas di bagian kepaniteraan yang 

bertugas untuk mengurus masyarakat pencari keadilan 

dan pelaksanan tugas di bagian kesekretariatan yang 
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bertugas untuk mengurus personil pengadilan yang 

melayani masyarakat. 

Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan 

pelaksanaan tupoksi di  Pengadilan Agama Bangkinang 

dapat berjalan lebih baik lagi. 
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Memimpin Coffe Morning 

 

Seperti biasanya, setiap hari selasa pimpinan PTA 

Pekanbaru melaksanakan Coffe Morning di ruang kerja 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang diikuti 

oleh seluruh pejabat Struktural PTA Pekanbaru pada 

tanggal 19 November 2019. Rapat dimulai pada pukul 

09.00 WIB. 

Coffe morning kali ini membahas beberapa hal, 

antara lain: 

Karena SK Tim Seleksi ulang Tenaga Kontrak 

Tahun 2020 telah ditandatangani Ketua PTA Pekanbaru, 

maka diminta kepada tim yang telah ditunjuk untuk 

melaksanakan rapat dan mengagendakan pelaksanaan 

seleksi Tenaga Kontrak Tahun 2020. 
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Ketua PTA Pekanbaru dalam rapat ini memberi 

masukan agar seleksi ulang Tenaga Kontrak Tahun 2020 

diadakan tes pembacaan Al Qur’an. 

Dengan tidak bosan, Ketua PTA Pekanbaru kembali 

mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan mobil 

dinas, agar ditunjuk 1 (satu) orang selaku koordinator 

untk mengkoordinir seluruh mobil dinas PTA 

Pekanbaru, mulai dari kebersihan mobil, kondisi mobil 

serta kesiapan mobil yang akan digunakan oleh pejabat. 

Menindaklanjuti hasil rapat minggu lalu, Penilaian 

Prestasi Kerja (PPK) pegawai PTA Pekanbaru dan SKP 

awal tahun 2020, pada tanggal 31 Desember 2019 

diharapkan telah selesai dibuat. 
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Ceramah Ustadz Abdul Somad di PTA Pekanbaru 

 

Pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 

bertempat di Ruang Serbaguna PTA Pekanbaru, 

Keluarga Besar PTA Pekanbaru melaksanakan Tausiah 

dalam rangka Pembinaan Mental Pegawai PTA 

Pekanbaru sebagai salah satu bentuk wujud pelaksanaan 

ZI (Zona Integritas). Tausiah dihadiri oleh seluruh 

Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, 

Staf, Tenaga Kontrak PTA Pekanbaru, anggota 

Dharmayukti Karini PTA Pekanbaru dan tamu 
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undangan dari PA Pekanbaru dan PA Siak Siak Sri 

Indrapura. 

 

Tausiah kali ini terasa sangat istimewa bagi 

keluarga besar PTA Pekanbaru, karena tausiah 

disampaikan oleh penceramah kondang yaitu 

Almukarrom Ustadz Abdul Somad, Lc., MA yang kita 

kenal dengan UAS. Acara tausiah diawali dengan 

sambutan oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, 

SH., MH. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan 

kegembiraan keluarga besar PTA Pekanbaru atas 

kesediaan dan kehadiran Ustadz Abdul Somad untuk 

memenuhi undangan PTA Pekanbaru memberikan 

tausiah dalam rangka pembinaan mental, karena kita 

tahu UAS memiliki jadwal yang sangat padat, rasanya 
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tidak mungkin UAS dapat memenuhi undangan ini. 

Namun Alhamdulillah Beliau bersedia hadir ditengah 

jadwalnya yang sangat padat, tentuhal ini sangat kita 

syukuri, dengan cara mendengar tausiah yang akan 

disampaikan UAS dengan serius dan mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan 

dikantor, dimasayarakat maupun dalam keluarga. 

Selaku pimpinan beliau menyampaikan ucapan 

terimakasih atas kehadiran UAS dan memohon maaf 

kepada UAS apabila ada sambutan yang tidak pada 

tempatnya. Setelah sambutan dari Ketua PTA 

Pekanbaru, acara dilanjutkan dengan tausiah oleh UAS. 

 

Sebelum penyampaiaan tausiah dilaksanakan 
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penyerahan buku karangan UAS dengan judul 37 

Masalah Populer dan 40 Zikir dan Do’a untuk PTA 

Pekanbaru yang diterima langsung oleh Ketua PTA 

Pekanbaru sebagai kenang-kenangan. 

 

Dalam tausiahnya, UAS  menyampaikan tentang 

perlunya integritas bagi aparatur peradilan, karena 

apabila  aparatur peradilan  tidak memiliki integritas 

maka seseorang akan gampang menerima  suap atau 

sogokan,  orang yang memiliki integritas tidak akan 

gampang tergoda karena dia sadar bahwa segala  

perbuatannya diawasi dan  akan 

dipertanggungjawabkan diakhirat. Integritas bukan 

karena paksaan, akan tetapi harus timbul dari kesadaran 

sendiri utnuk melaksanakannya. 



93 
 

Apabila seseorang berbuat satu perbuatan haram, 

maka akan ada satu titik hitam dihatinya, semakin 

banyak perbuatan haram yang dilakukankan, maka akan 

semakin banyak titik hitam dihati, sehingga bisa 

membuat hati menjadi gelap yang dapat mengakibatkan 

sesorang buta hatinya akan kebenaran. 

 

Dengan adanya ceramah mengenai ini, semoga 
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dapat diambil hikmah dan manfaatnya dan dapat 

diterapkan dalam hidup sehari-hari, sehingga terbentuk 

pribadi-pribadi yang berintegritas dalam segala 

tindakannya. 
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Monitoring dan Evaluasi melalui Teleconference 

dengan PA Se-Wilayah  Hukum  PTA Pekanbaru 

 

Jum’at, 29 November 2019, sekitar pukul 14.30 WIB, 

pimpinan PTA Pekanbaru teleconference dengan 

beberapa PA dalam wilayah Hukum PTA Pekanbaru. 

Teleconference ini dimaksudkan untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap tupoksi di PA yang 

berada dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru. 

Teleconference dibuka oleh Ketua PTA Pekanbaru 

Dr. H. Harun S, SH., MH yang dilanjutkan dengan 

monitoring dan evaluasi oleh Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., MH didampingi Plt 

Panitera (Panmud Hukum) PTA Pekanbaru Dra. Hj. Ida 

Hamidah, MH dan Panmud Banding PTA Pekanbaru 
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Azwir, SH. Dalam teleconference dibahas berbagai hal 

terkait dengan tupoksi pengadilan agama, terutama yang 

terkait dengan implementasi 9 aplikasi inovasi Badilag di 

tiap PA dalam wiayah hukum PTA Pekanbaru. 

 

Dengan adanya teleconference ini sangat 

membantu PTA Pekanbaru untuk melakukan monev ke 

PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru, sehingga 

komunikasi dapat terlaksana lebih lancar lagi dari pada 

biasanya. 
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Menerima Tamu dari Dirbinganis Badimiltun 

 

Senin, 2 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB 

PTA Pekanbaru kedatangan tamu dari Direktur 

Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan 

Militer Kol. Kiswari, SH didampingi oleh Kepala Bagian 

Organisasi dan Tata Lakasana Biro Perencanaan MA Edi 

Yuniadi, S.Sos., M.M., CPSAK beserta rombongan. 

Kedatangan tamu tersebut dijamu langsung oleh Ketua 

PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH di ruang kerja 

beliau dan didampingi oleh Sekretaris PTA Pekanbaru 

Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH dan Kabag Umum dan 

Keuangan PTA Pekanbaru H. Syaiful Anwar, SE., MH. 

Adapun maksud kedatangan dari Dirbinganis 

Badilmiltun adalah untuk bersilaturrahmi sekaligus 
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membicarakan sehubungan akan dibentuknya peradilan 

Militer Tinggi di Pekanbaru, meminta dukungan dari 

PTA Pekanbaru dengan rencana tersebut. 

Semoga dengan akan dibentuknya peradian Militer 

Tinggi di Pekanbaru dapat memberikan layanan yang 

lebih efektif lagi untuk yang membutuhkannya. 
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Menerima Kunjungan dari Rumah Sakit Awal Bros 

Pekanbaru Ahmad Yani 

 

Selasa, 3 Desember 2019, PTA Pekanbaru kembali 

kedatangan tamu yang kali ini adalah dari RS. Awal Bros 

Achmad Yani Pekanbaru, yang disambut di ruang kerja 

Ketua PTA Pekanbaru. Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH dan Wakil Ketua PTA Pekanbaru Dr. 

H. Syahril, SH., MH langsung menyambut tamu dari RS. 

Awal Bros Achmad Yani didampingi oleh Sekretaris PTA 

Pekanbaru Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH, Kabag 

Umum dan Keuangan PTA Pekanbaru Syaiful Anwar, 

SE., MH, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA 

Pekanbaru Hj. Henny Musyarrofah, SH., MH. 
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Dalam kunjungan ini, RS. Awal Bros Achmad Yani 

Pekanbaru diwakilkan oleh dr. Dedi Agusmar (Manager 

Pengembangan dan Pemasaran), dr. Dian Marsudiwati 

Ali (Manager SDM Umum dan Penunjang Medis), 

Reinaldi Irvan, SAB (Koordinator Marketing). Maksud 

kunjungan ini selain untuk bersilaturrahmi juga 

merencanakan untuk membuat Mou antara PTA 

Pekanbaru dengan RS. Awal Bros Achmad Yani, yang 

akan dituangkan dalam bentuk kerjasama tertulis, 

dengan tujuan untuk mengatasi secara dini berbagai 

masalah kesehatan seperti jantung, gula dan kolesterol, 

memberikan kemudahan dalam pelayanan BPJS, 

membahas rencana kerjasama sebagai narasumber dalam 

sosialisasi 3S (Senyum, Salam, Sapa) dan 5R (Ringkas, 
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Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Dalam kunjungan ini juga 

dibahas mengenai rencana untuk mengadakan sosialisasi 

untuk Ibu-ibu PTA Pekanbaru dan Dharmayukti Karini 

PTA Pekanbaru mengenai kesehatan wanita. 

Semoga dengan akan dibuatnya perjanjian 

kerjasama ini bisa memberikan salah satu solusi dalam 

menjaga kesehatan khususnya untuk warga PTA 

Pekanbaru. 
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Memimpin Pelaksanaan Rapat Monev Pelaksanaan 

Tugas 

 

Dalam rangka peningkatan kinerja di PTA 

Pekanbaru, pimpinan PTA Pekanbaru melaksanakan 

rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. Rapat 

dimulai pada pukul 08.30 WIB dan diakhiri pada pukul 

11.30 WIB, pada hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2019 

di Ruang Serbaguna PTA Pekanbaru. Rapat diikuti oleh 

Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, 
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Staf dan Tenaga Kontrak PTA Pekanbaru. 

Rapat dipimpin oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH, yang dipandu oleh Sekretaris PTA 

Pekanbaru Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH. Pembahasan 

rapat diawali dengan penyampaian hasil rapat pimpinan 

yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 

2019. Agenda rapat kali ini membahas tentang disiplin 

berpakaian dinas, pembentukan pengurus sosial PTA 

Pekanbaru yang telah lama vakum disebabkan karena 

pengurus yang telah pensiun, membahas mengenai 

tupoksi yang disampaikan oleh Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., MH dan Sekretaris PTA 

Pekanbaru Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH. 

Dalam hal displin berpakaian dinas, ada usulan 

dari beberapa peserta rapat antara lain mengusulkan 

pada hari Jum’at siang untuk mengenakan pakaian 

melayu karena kita bekerja di Bumi Melayu. Menanggapi 

usulan ini, Ketua PTA Pekanbaru menyampaikan bahwa 

usulan ini sangat bagus, namun mengingat tidak semua 

pejabat dan pegawai memiliki pakaian melayu dan 

untuk pengadaan tidak ada anggarannya, maka untuk 
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sementara usulan tersebut ditunda dulu pelaksanaannya. 

Dan sebagai penggantinya jum’at siang tetap 

menggunakan pakaian batik. 

Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan pembentukan 

pengurus sosial PTA Pekanbaru yang dipilih langsung 

oleh peserta rapat, menetapkan Ketua H. Asril, SH., MH 

(Panitera Pengganti PTA Pekanbaru), Bendahara Hanifah 

Anom, SH., MH (Panitera Pengganti PTA Pekanbaru), 

dan Sekretaris Yelfina, A.Md (Staf Keuangan dan 

Pelaporan PTA Pekanbaru). Dalam rapat juga 

disampaikan mengenai iuran yang telah ditetapkan serta 

kriteria yang menerima santunan sebagaimana yang 

telah dibahas pada rapat pimpinan, seluruh peserta rapat 

menyetujuinya. 

Dipenghujung rapat, disampaikan mengenai tugas 

pokok bagian kepaniteraan yang disampaikan oleh 

Wakil Ketua PTA Pekanbaru. Berkaitan dengan SIPP, 

diharapkan untuk yang berkaitan dengan penanganan 

perkara untuk dapat menginput SIPP sesuai tupoksinya 

masing-masing. 

Untuk bagian kesekretariatan ada beberapa hal 
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yang disampaikan oleh Sekretaris PTA Pekanbaru, 

antara lain menyampaikan kepada masing-masing 

bidang untuk menyiapkan data sesuai dengan format 

yang ada untuk menyusun Laporan Tahunan, atasan 

ditaip bagian untuk menyiapkan job description, 

penilaian SKP, dan tugas lainnya yang harus 

diselesaikan diakhir dan awal tahun. 
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Semoga dengan adanya pelaksanaan rapat ini, 

penyelesaian tugas di PTA Pekanbaru dapat diselesaikan 

dengan baik dan lancar. 
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Memberikan Pengarahan dalam Seleksi Calon Tenaga 

Kontrak TA 2020 

 

Bertempat di Ruang Serbaguna PTA Pekanbaru, 

Senin 9 Desember 2019 dilaksanakan seleksi calon 

Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2020. Bertindak 

sebagai Ketua Tim yakni Drs. H. Lefni, SH., MH (Hakim 

Tinggi PTA Pekanbaru) beserta anggota tim yakni Plt 

Panitera Dra. Hj. Ida Hamidah, MH,  Sekretaris PTA 

Pekanbaru Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH, Kabag 

Perencanaan dan Kepegawaian Hj. Henny Musyarrofah, 

SH., MH, Kabag Umum dan Keuangan H. Syaiful 

Anwar, SE., MH, Kasubag Kepegawaian dan TI Yosi, 

S.Ag., MH. Seleksi ini diikuti oleh seluruh tenaga 
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kontrak Tahun Anggaran 2019. 

Seleksi Tenaga Kontrak diawali dengan pengarahan 

dari Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH, 

antara lain menyampaikan bahwa Tenaga Kontrak 

memiliki pengertian bahwa SK yang ditetapkan untuk 

Tenaga Kontrak hanya berlaku paling lama selama 1 

(satu) tahun, sehingga setiap memasuki tahun anggaran 

baru, tenaga kontrak pada tahun berjalan perlu untuk 

mengikuti tes seleksi calon tenaga kotrak untuk tahun 

anggaran berikutnya. Pada tahun ini, selain tes tertulis 

dan wawancara, tes baca AL Qur’an juga masuk kedalam 

salah satu kriteria dalan seleksi calon tenaga kontrak 

untuk tahun anggaran 2020. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui dari kualitas dari tenaga kontrak. Dalam 

pengarahan ini, Ketua PTA Pekanbaru juga berpesan, 

apabila ada pekerjaan yang lebih baik diluar PTA 

pekanbaru, dipersilahkan untuk mengembangkan karir 

diluar PTA Pekanbaru. Diakhir pengarahan beliau 

berpesan untuk mengikuti dan melaksanakan tes dengan 

baik dan lancar, mudah-mudahan semua yang mengikuti 

lulus dengan hasil yang memuaskan. Ketua PTA 
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Pekanbaru membuka dengan resmi Seleksi Calon Tenaga 

Kontrak PTA Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 dengan 

resmi. 

 

Sesaat sebelum tes dilaksanakan, Ketua Tim Seleksi 

Calon Tenaga Kontrak PTA Pekanaru Drs. H. Lefni, SH., 

MH membacakan Tata Tertib Tes Seleksi Calon Tenaga 

Kontrak. Tes dimulai pada pukul 09. 25 WIB diawali 

dengan tes tertulis, dilanutkan dengan tes membaca Al 

Qur;an dan Wawancara/ Pembinaan. 
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Memimpin Coffe Morning 

 

Bertempat di Ruang Kerja Ketua PTA Pekanbaru, 

pada pukul 08.30 WIB, hari Selasa tanggal 10 Desember 

2019 dilaksanakan rapat rutin (coffe morning) dengan 

seluruh Pejabat Struktural PTA Pekanbaru. 

Dalam rapat dibahas beberapa hal : 

1. Job Description Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 
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2020. 

2. Evaluasi terhadap Zona Integritas yang telah 

diumumkan oleh Kemenpan RB pada tanggal 6 

Desember 2019. 

3.  Evaluasi tentang pelaksanaan PTSP dan petugas 

PTSP Tahun 2020. 

4.  Tentang pendelegasian penandatangan cuti tahunan 

kepada Wakil Ketua PTA Pekanbaru. 

5.  Pembentukan tim IT PTA Pekanbaru tahun 2020 

dengan melibatkan ahli IT dari beberapa pengadilan 

agama dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru, agar 

kedepannya PTA Pekanbaru bisa melahirkan 

inovasi-inovasi baru guna menunjang pelaksanaan 

tupoksi. 

Semoga semua pelaksanaan tugas di PTA 

Pekanbaru dapat terlaksana dengan lancar dan baik. 
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Memberikan Pengarahan Dalam Rapat Tim 
Penyusunandan LKjIP 

 

Menghadapai akhir tahun 2019 dan menyonsong 

awal tahun 2020, tim penyusunan Laporan Tahunan 2019 

dan LKjIP tahun 2019 melaksanakan rapat yang 

dilaksanakan di Ruang Pustaka PTA Pekanbaru pada 

hari Rabu tanggal 11 Desember 2019. Rapat diikuti oleh 

seluruh tim yang telah dituangkan dalam SK Nomor 317 

tentang Tim penyususn Laporan Tahunan. Rapat 

dipimpin langsung oleh Sekretarsi PTA Pekanbaru 

Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH selaku Ketua Tim. 

Rapat dimulai dengan pengarahan dari Ketua PTA 
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Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH. Dalam 

pengarahannya beliau menyampaikan antara lain bahwa 

tim yang telah ditunjuk adalah personil yang memiliki 

kemampuan dalam mengemban tugas untuk 

meyelesaikan Laporan Tahunan dan LKjIP. Diharapkan 

tugas yang telah diberikan ini akan lebih baik dapat 

diselesaikan sebelum tanggal yang telah ditetapkan 

Mahkamah Agung. Diharapkan seluruh tim yang telah 

ditunjuk dapat saling bekerjasama dan menjaga 

kekompakan agar tugas ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

Setelah pengarahan dari Ketua PTA Pekanbaru, rapat 

dilanjutkan dengan pembahasan tentang penyusunan 

Laporan Tahunan diawali dengan penayangan slide 

rangka penyusunan Laporan Tahunan. Dalam 

penyusunan Laporan Tahunan dan LKjIP ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan, yakni: 

1.   Agar tim membuat surat ke pengadilan agama dalam 

wilayah hukum PTA Pekanbaru untuk meminta data 

yang diperlukan dalam penyususnan Laptah. 

2.  Pembagian tugas kepada masing-masing personil 
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sesuai dengan tupoksinya. 

3.   Masing-masing bidang untuk menyiapkan data 

sesuai dengan format yang ada. 

4.  Masing-masing data yang dibutuhkan harus sudah 

dikumpulkan pada bagian pengeditan yang 

selanjutnya akan dibahas pada minggu pertama 

tahun 2020. 

Dengan dilaksanakan rapat ini diharapkan tim 

dapat menyelesaikan penyusunan Laptah dan LKjIP 

sebelum tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana 

harapan pimpinan. 

 

  



116 
 

Penyerahan SK di Ruang Kerja Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru 

 

Bertempat di Ruang Kerja Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru, Senin 16 Desember 2019, dilaksanakan 

penyerahan Surat Keputusan penjatuhan hukuman 

disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai PNS an. Ariefna Amini, 

A.Md., SH yang tertuang dalam  SK Nomor 

949/SEK/KP.I/HD/XI/2019 Tanggal 21 November 2019 

yang dikelurkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI. 

SK tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua 

PTA Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., MH selaku Pembina 

bidang kedisiplinan. SK ini tersebut berlaku pada hari ke 
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15 terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan 

menerima SK tersebut. 

Setelah penyerahan SK, pertemuan dilanjutkan di 

ruang kerja Ketua PTA Pekanbaru yang didampingi oleh 

Sekretaris dan Kabag Umum dan Keuangan  PTA 

Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PTA 

Pekabaru menyampaikan permohonan maaf dan ucapan 

terimakasih atas pengabdiannya di Peradilan Agama di 

wilayah Hukum PTA Pekanbaru. Semoga keputusan 

yang telah diambil oleh Saudari Ariefna merupakan 

pilihan yang terbaik, walaupun tidak lagi menjadi PNS 

pada peradilan agama semoga silaturrahmi tetap terjaga 

dan kami mendo’akan semoga bisnis yang telah dijalani 

berkembang dan sukses. 
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Bimbingan Mental di PTA Pekanbaru 

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT, pada tanggal 18 

Desember 2019, PTA Pekanbaru mengadakan tausiah 

yang diikuti oleh seluruh personil PTA Pekanbaru dan 

Anggota Dharmayukti Karini Cabang PTA Pekanbaru. 

Tausiah  disampaikan oleh Dr. H. Mawardi Muhammad 

Saleh, Lc., MA. 

Tausiah diawali dengan sambutan dari Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH. Dalam 

sambutannya beliau menyampaikan selamat datang dan  

terimakasih atas kesedian Al Ustadz untuk memenuhi 

undangan PTA Pekanbaru dalam rangka memberikan 

tausiah kepada personil PTA Pekanbaru. Diakhir 

sambutan Beliau menyampaikan harapan, apabila ada 

undangan dilain waktu agar ustad berkenan untuk 

meluangkan waktu untuk datang ke PTA Pekanbaru 

memberikan tausiah. 

Acara dilanjutkan dengan tausiah oleh Al Ustad, 

dalam tausiahnya beliau menyampaikan tentang 

bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja yang 



119 
 

dihubungkan dengan kematian. Berbicara tentang 

kematian, kita sebagai umat Islam harus selalu ingat 

akan mati, karena kematian itu merupakan pelajaran 

yang sangat dahsyat, orang yang selalu ingat mati maka 

dia akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, 

salah satu dengan menjadi orang yang produktif. 

Orang yang ingat mati tergambar dalam Surat Al 

Inshiroh, yang maknanya orang yang mengingat 

kematian akan selalu menjauhi perbuatan dosa, yang 

bermakna bahwa orang yang berbuat dosa akan 

menjadikan orang itu malas, membuang-buang waktu 

sehigga tidak produktif. Orang yang selalu mengingat 

mati, maka akan selalu khusuk dalam menjalankan 

ibadah sholat, karena kekhusukannya dalam sholat, 

maka nilai-nilai sholat yang akan membingkai 

kehidupannya, tercermin dalam kepribadiannya, suka 

memberi, apapun yang dilakukannya tulus dan ikhlas, 

dalam menjalankan hidupnya selalu mempunyai target, 

punya visi yang diiringi dengan aksi. 

Dalam bekerja ada beberapa hal yang perlu kita 

perhatikan untuk menjadikan kita orang yang produktif. 
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Pertama bekerja dengan ikhlas mencari ridho Allah, 

SWT. Kedua jangan melakukan pelanggaran hukum. 

Ketiga menjadikan amalan kita ihsan, ihsan maksudnya 

amalan atau pekerjaan yang dilakukan itu menghasilkan 

kebaikan, karena pekerjaan itu bukan sekedar dikerjakan 

dan bukan asal-asalan. 

Orang yang produktif akan selalu memperhatikan 

waktu yakni dengan memanfaatkan waktu dengan 

sebaik-baiknya, sehingga bekerja sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan, tidak malas-malasan, tidak 

menunda-nunda penyelesaian pekerjaan. Orang yang 

produktif adalah orang yang selalu mewujudkan 

kerjasama. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tertib 

yakni mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan 

urutannya. 

Semoga dengan adanya tausiah ini mejadikan 

personil PTA Pekanbaru menjadi orang yang produktif. 

Orang yang produktif akan menjadikan pekerjaannya 

menjai amal soleh. 
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Pengarahan Dalam Rapat Pembahasan Pengawasan 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari 

Kamis tanggal 19 Desember 2019, pada pukul 13.30 WIB 

bertempat di Aula Utama PTA Pekanbaru 

menyelenggarakan rapat guna membahas tentang 

pengawasan. Rapat dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi, 

Pejabat Struktural dan Panitera Pengganati PTA 

Pekanbaru. 

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua PTA Pekanbaru 

Dr. H. Syahril, SH., MH, yang didampingi oleh Plt 

Panitera PTA Pekanbaru Dra. Hj. Ida Hamidah, MH 

(Panmud Banding), Sekretaris PTA Pekanbaru Yohan 

Fauzi Yulises, SH., MH. Dan dilanjutkan dengan 

pengarahan oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, 

SH., MH. Dalam pengarahannya beliau menyampaikan 

beberapa hal, yakni: 

1. Tentang kedisiplinan menggunakan anggaran tahun 

2020. Anggaran tahun 2020 ini akan dibahas secara 

bersama, tentang penggunaaan anggaran tersebut 

untuk menentukan yang lebih diprioritaskan. 

2. Diharapkan masing-masing sub bagian untuk 
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menyempurnakan SOP. 

3. Menyempurnakan job description. 

Tentang pengawasan ke daerah, semua hakim 

tinggi harus ikut untuk melaksanakan pengawasan ke 

daerah, karena pegawasan ke daerah merupakan salah 

satu tupoksi hakim, sementara untuk asisten 

pendamping hakim (Panitera Pengganti) akan 

dilaksanakan seleksi tentang penguasaan IT dan 

penguasaan aplikasi SIPP. 

Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, 

direncanakan sekitar pertengahan Jauari Tahun 2020 

akan dilaksanakan Rapat Koordinasi, yang akan 

mengundang Dirjen Badilag, Ketua Kamar Agama. 

Diakhir pengarahannya, Ketua PTA Pekanbaru 

memberikan penekanan kepada seluruh anggota rapat 

bahwa pengawasan ke daerah ini bukan untuk bagi-bagi 

uang dan refresing, akan tetapi untuk melakukan 

pembinaan dan membagi ilmu kepada PA yang berada 

dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru, diharapkan 

personil yang akan melakukan pengawasan adalah 

personil yang berkompeten dan kemampuan 
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dibidangnya masing-masing. 

Setelah pengarahan dari Ketua PTA Pekanbaru, 

dilanjutkan dengan pembahasan tentang pengawasan 

oleh Wakil Ketua PTA Pekanbaru. Beliau menyampaikan 

beberapa hal antara lain bahwa dalam melaksanakan 

pengawasan, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 

pengawasan langsung, yakni dengan mengecek 

langsung dokumen-dokumen yang akan diperiksa, yang 

kedua pengawasan tidak langsung yakni dengan jarak 

jauh dengan cara telusur dokumen, misalnya dengan 

melakukan pengecekan, meneliti dan menganalisa 

laporan yang telah dikirim ke PTA Pekanbaru. 

Pengawasan yang akan datang untuk dilaksanakan 

secara efektif dan sesuai dengan APM (Akreditasi 

Penjaminan Mutu) dan menyesuaikan diri dengan 

pengawasan yang berbasis IT. 
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Perpisahan  Yusrizal KD, SH., MH 

Jum’at, 27 Desember 2019 dilaksanakan acara 

perpisahan dengan salah seorang personil PTA 

Pekanbaru yang akan memasuki masa purnabakti 

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 yakni Bapak 

Yusrizal KD, SH., MH salah seorang Panitera Pengganti 

PTA Pekanbaru. Acara ini dilaksanakan di Aula Utama 

PTA Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh personil PTA 

Pekanbaru. 

Acara diawali dengan pembacaan do’a oleh Analis 

Kepegawaian Muda PTA Pekanbaru Khaidir, S.HI yang 

dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan dari 

PTA Pekanbaru yang diwakilkan oleh Panitera Muda 

Banding PTA Pekanbaru Azwir, SH. Dalam kesan dan 

pesan beliau menyampaikan bahwa Pak Yusrizal selaku 

Panitera Pengganti PTA Pekanbaru cukup berperan aktif 

dan memiliki jasa-jasa dalam menjalankan tupoksinya 

dan juga dalam berorganisasi di PTA Pekanbaru. Beliau 

juga memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap sesama 

teman sejawat, hal ini dapat dilihat apabila ada teman 

sejawat yang pindah tugas, maka beliau akan 
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menggerakkan bagi yang akan ikut mengantar yang 

bersangkutan ke tempat tugas baru. Setelah pensiun 

nantinya, semoga Pak Yusrizal selalu diberi kesehatan 

dan menikmati masa pensiun dengan bahagia. 

Setelah kesan dan pesan dari PTA Pekanbaru, acara 

dilanjutkan dengan kesan dan pesan dari Bapak Yusrizal 

KD, SH., MH, yang menceritakan secara singkat 

perjalanan karirnya di peradilan agama dalam wilayah 

hukum PTA Pekanbaru. Beliau diangkat menjadi 

pegawai pada bulan Maret tahun 1982 yang ditugaskan 

di PA Tanjungpinang. Pada tahun 2006 beliau diangkat 

menjadi Panitera Pengganti di PA Pasir Pengaraian, dan 

pada tahun 2007 pindah tugas sebagai Panitera 

Pengganti di PTA Pekanbaru. Diakhir kesan dan 

pesannya, beliau menyampaikan permohonan maafnya, 

apabila selama menjalankan tugas dan berorganisasi di 

PTA Pekanbaru ada melakukan kesalahan. 

Dipenghujung acara, Ketua PTA Pekanaru Dr. H. 

Harun S SH., MH menyampaikan sepatah kata. Dalam 

sepatah katanya beliau menyampaikan beberapa hal 

antara lain bahwa Pak Yusrizal merupakan salah satu 
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personil PTA Pekanbaru yang pintar, komunikatif, dan 

aktif dalam memberikan saran serta masukan. Tugas 

yang diberikan, selalu diselesaikan dengan baik dengan 

penuh tanggung jawab. Tak lupa ucapan terimakasih 

yang sebanyak-banyaknya atas peran aktif yang telah 

diberikan selama menjalankan tugas, dan permohonan 

maaf apabila ada kesalahan. Semoga dalam menjalankan 

masa purnabakti selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. 

Tak lupa Ketua PTA Pekanbaru menyampaikan 

harapannya, semoga perpisahan ini hanya perpisahan 

dalam menjalankan tugas di PTA Pekanbaru, diharapkan 

silaturrahmi tetap selalu terjalin dengan baik. 

Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata, 

bersalam-salaman dan foto bersama. Selamat memasuki 

masa purnabakti Bapak Yusrizal KD, SH., MH. 

Terimakasih atas pengabdian dan bakti yang telah 

diberikan selama mejalankan tugas di PTA Pekanbaru 

dan peradilan agama dalam wilayah hukum PTA 

Pekanbaru. 
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Coffe Morning di Penghujung Tahun 2019 

Dipenutup penghujung tahun 2019, pada hari 

Selasa tanggal 31 Desember 2019, Coffee Morning yang 

menjadi agenda rutin pimpinan tetap dilaksanakan. 

Dalam coffee morning kali ini dibahas beberapa hal 

terkait pelaksanaan tupoksi dan mengingatkan kembali 

hal-hal yang perlu untuk segera ditindaklanjuti sebegai 

langkah awal memasuki tahun anggaran baru tahun 

2020. Di antaranya sebagai berikut: 

1. Dalam menghadapi akhir tahun, diharapkan semua 

laporan harus sudah selesai pada hari ini seperti 

laporan perkara, laporan keuangan dan lainnya. 

2. Perawatan mobil dinas harus dilaksanakan sesuai 

jadwal perawatan, jangan menunggu mobil tersebut 

mengalami kerusakan, sehingga mobil tersebut 

selalu dalam keadaan siap untuk dioperasionalkan 

apabila diperlukan 

3. Perawatan mobil dinas diserahkan kepada Erizon 

(Pelaksana pada bagian Tata Usaha dan Rumah 

Tangga). 

4. Pelaksanaan Zona Integritas dan Akreditasi 
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Penjaminan Mutu tetap menjadi konsentrasi PTA 

Pekanbaru dalam pelaksanaannya, disamping 

pelaksanaan tupoksi lainnya. 

Oleh sebab itu perlu untuk difungsikan : 

-  Manajemen Resiko, yang memerlukan langkah 

strategis (analisis swot). 

-  Sasaran mutu harus dibuat landasan program 

kerjanya, sehingga capaian mutu terpenuhi. 

-  Rencana survei SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) untuk tahun 2020 harus memakai 

data terbaru (tidak memakai data tahun 2019). 

5.  Terkait pelaksanaan Zona Integritas di PTA 

Pekanbaru yang sudah dilaksanakan, untuk langkah 

selanjutnya akan dilaksanakan kembali 

pencanangannnya dengan melibatkan Forkopinda, 

Polda dan instansi yang terkait dengan 

pembangunan ZI. 

6.   SK tim ZI untuk diperbarui, harus ditunjuk 

dilengkapi dengan riwayat pekerjaan, setelah tim 

terbentuk, kemudian dilaksanakan pencanangan, 

dalam pelaksanaannya antara lain mengenai disiplin, 
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benturan kepentingan, pencegahan gratifikasi harus 

ada monitoring dan laporannya. 

7.  Dalam pelaksanaan pembangunan ZI harus ada 

inovasi penunjang tupoksi. 

8.   Dalam pelaksanaan pembangunan ZI, tidak boleh 

ada satu langkah yang memberi peluang untuk 

terjadi korupsi dan gratifikasi. 

9. Implementasi e-court dan e-litigasi harus benar 

dilaksanakan, oleh sebab itu harus selalu untuk 

dipantau dan dimonitoring pelaksanaannya. 

10. Yang menjadi prioritas dalam memasuki awal tahun 

2020 : 

-  Penyusunan/ membenahi SOP (oleh Kabag dan 

Kasubag/ Panmud) untuk kemudian dibahas 

secara bersama-sama. 

-   Penyusunan Job Decription yang baku. 

-  Penyusunan program kerja untuk PTA Pekanbaru 

dan untuk PA Sewilayah hukum PTA Pekanbaru. 

- Penyelenggaran Rakerda untuk segera 

dipersiapkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pelaksanaannya. 
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-  Menyususn tim IT dengan melibatkan ahli IT dari 

PA dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru untuk 

membuat aplikasi inovasi PTA Pekanbaru. 

-  Persiapan PTWP dalam menghadapi turnamen 

yang akan diselenggarakan dalam menghadapi 

purnabakti Ketua Mahkamah Agung akan 

dilaksanakan setelah adanya surat resmi 

mengenai hal tersebut. 

- Akan diadakan penyegaran dalam struktur 

organisasi PTWP cabang PTA Pekanbaru. 

- Akan diadakan penyegaran dalam struktur 

organasasi IKAHI Cabang PTA Pekanbaru. 

- Dengan adanya Whatsapp group penunjang 

tupoksi, informasi dapat dengan cepat sampai ke 

PA sewilayah hukum PTA Pekanbaru sehingga 

sangat membantu dalam pelaksanaannya, akan 

tetapi surat formal tetap harus dibuat 

sebagaimana seharusnya. 

-  Menyusun Tim Pembanguan ZI, Tim APM dan 

Penyusunan Panitia Rakerda PTA Pekanbaru 

Tahun 2020 yang akan dituangkan dalam bentuk 
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SK Ketua PTA Pekanbaru. 

Acara rakerda dan pencanangan kembali ZI 

pelaksanaannya akan melihat situasi dan kondisi, apabila 

memungkinkan akan dilaksanakan secara bersamaan. 

Semoga hasil rapat diatas dapat dilaksanakan 

sesuai dengan yang telah disusun bersama, tipa personil 

harus saling koordinasi dan bekerjasama, sehingga hasil 

rapat diatas dapat terlaksana dan diselesaikan dengan 

baik dan lancar. 
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Menerima Laporan Tugas 

Pada pukul 08.30 WIB hari Senin tanggal 20 Januari 

2020 bertempat di Ruang Kerja Ketua PTA Pekanbaru 

dilaksanakan Rapat Pimpinan. Rapat dilaksanakan untuk 

menyampaikan laporan kepada Ketua PTA Pekanbaru, 

karena selama 12 hari kerja mulai dari awal Januari 

tahun 2020 sampai dengan pertengahan Januari 2020 

Beliau melaksanakan cuti tahunan guna melaksanakan 

Ibadah Umroh. 

Untuk itu Wakil Ketua PTA Pekanbaru selaku 

pimpinan selama Ketua PTA Pekanbaru menjalankan 

cuti, melaporkan hasil pelaksanaan tugas selama beliau 

cuti. Dalam laporannya Wakil Ketua menyampaikan : 

Adanya perlombaan Dekorum dan K3, PTA 

Pekanbaru telah menindaklanjuti surat Dirjen Badilag 

Nomor 072/DJA/OT.01.3/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 

perihal Lomba Dekorum Ruang Sidang dan K3, dengan 

terlebih dahulu menyampaikan surat ke PA sewilayah 

hukum PTA Pekanbaru. PTA Pekanbaru telah 

membentuk tim Penilai Dekorum Ruang Sidang dan K3. 

PTA Pekanbaru telah melaksanakan rapat untuk 
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persiapan Rapat kerja Daerah yang direncanakan akan 

dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Januari 2020. Materi 

rapat dan jadwal sedang dalam proses penyusunan oleh 

tim yang ditunjuk. 

Setelah dilaksanakan pelaporan, Ketua PTA 

Pekanbaru menanggapi laporan tersebut, dengan 

terlebih dahulu menyampaikan ucapan terimaksih dan 

penghargaan kepada seluruh jajaraan, karena selama 

beliau melaksanakan cuti, pelaksanaan tugas berjalan 

dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Beliau 

menyarankan, pembukaan Rakerda untuk dihadiri oleh 

Dirjn Badilag, Ketua Kamar, Pejabat KPKNL dan Pejabat 

BPN. Beliau juga menyarankan dalam Raker nantinya 

untuk membahas tentang kepengurusan PTWP Daerah. 
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Memimpin Coffe Morning 

Seperti biasa setiap Selasa pagi pimpinan PTA 

Pekanbaru mengadakan Coffee Morning guna 

membahas pelaksanaan tugas-tugas, dengan 

memprioritaskan hal-hal yang yang penting untuk 

dipenuhi secepatnya. 

Coffe Morning yang dilaksanakan pada tanggal 21 

Januari 2020, membahas tentang yang pertama mengenai 

tindaklanjut dari surat Dirjen Badilag Nomor 

134/DJA/KP.02.1/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal 

Usul Penilaian Zona Intgeritas Menuju WBK di 

Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020. Diharapkan 

pengadilan agama dalam lingkungan PTA Pekanbaru 

untuk diikutsertakan dalam penilaian pembangunan ZI 

dengan nilai APM A. Untuk itu PTA Pekanbaru akan 

menugaskan beberapa orang Hakim Tinggi dan Pejabat 

Struktural/ Assessor (Pegawai yang berkompeten) untuk 

melakukan penilaian terhadap dokumen ZI. 

Pembahasan yang kedua dalam rapat ini mengenai 

pencanangan Zona Integritas di PTA Pekanbaru, yang 

akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 
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2020, dengan mengundang Forkopimda, instansi yang 

dianggap penting dan Ketua PA Sewilayah Hukum PTA 

Pekanbaru. Dan diharapkan kepada seluruh peserta 

rapat untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pencanangan Zona 

Integritas. 

Dipenghujung rapat dibahas mengenai penundaan 

pelaksanaan Rapat Kerja Daerah PTA Pekanbaru dengan 

PA Sewilayah PTA Pekanbaru, dikarenakan adanya 

Rapat Kerja yang akan dilaksanakan oleh  Badilag pada 

tanggal 29 s.d 31 Januari 2020. Sesuai dengan surat dari 

Dirjen Badilag Nomor 063/DJA/HK.05/I/2020 tanggal 8 

Januari 2020 perihal Permintaan Daftar Inventarisir 

Masalah Rapat Kerja Daerah diperkirakan akan 

dilaksanakan pada bulan Februari 2020. 

Semoga semua personil dapat bekerjasama dengan 

baik, saling berkoordinasi, sehingga acara ini nantinya 

dapat terlaksana dengan baik. 
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Rapat Umum Persiapan Pencanangan Zona Integritas 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 

melaksanakan rapat umum yang diikuti oleh seluruh 

personil pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pada 

pukul 14.00 WIB. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua 

PTA Pekanbaru DR. H. Harun S, SH., MH didampingi 

oleh Wakil Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., 

MH, Plt. PTA Pekanbaru Panitera Dra. Hj. Ida Hamidah, 

MH dan Sekretaris PTA Pekanbaru Yohan Fauzi Yulises, 

S.Ag., MH. Rapat ini merupkan tindaklanjut dari hasil 

rapat pimpinan yang dilaksanakan pada hari yang sama 

yang dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB. 

Dalam Rapat Pimpinan telah diputuskan tentang 

pelaksanaan pencanangan Zona Integritas (ZI) akan 

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 

dengan mengundang Forkopimda. Dalam rapat umum 

ini membahas mengenai persiapan tentang pelaksanaan 

pencanangan ZI seperti undangan, pengaturan parkir, 

penyambutan tamu, pelaksanaan pencanangan ZI, 

kelengkapan sarana dan prasarana. 

Pimpinan mengharapkan kepada seluruh personil 
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PTA Pekanbaru untuk dapat mendukung dan ikut 

mensukseskan pelaksanaan pencanangan ZI, agar acara 

ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses 
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Melaksanakan  Teleconference Dengan Dirjen Badilag 

Rabu 22 Januari 2020, PTA Pekanbaru mengikuti 

Teleconference dengan Dirjen Badilag dalam rangka 

penyampaian materi Sosialisasi dan Pengumpulan Input 

untuk Mekanisme Gugatan Mandiri Mandiri di 

Lingkungan Badan Peradilan Agama. Acara ini diikuti 

oleh seluruh personil PTA Pekanbaru yang dilaksanakan 

di Aula Utama PTA Pekanbaru, sebagai tindaklanjut 

surat dari Dirjen Badilag Nomor 

162/DJA/HM.00/1/2020 perihal Sosialisasi dan 

Pengumpulan Input untuk Mekanisme Gugatan Mandiri 

di Lingkungan Badan Peradilan Agama tanggal 21 

Januari 2020. 

Teleconference diikuti oleh 10 Pengadilan Tinggi 

Agama yakni PTA Pekanbaru, PTA Bengkulu, PTA 

Jakarta, PTA Surabaya, PTA Mataram, PTA Makassar, 

PTA Palangkaraya, PTA Gorontalo, PTA Mataram, PTA 

Maluku Utara dan PTA Jayapura. Teleconference 

disaksikan oleg sulurh peradilan agama diseluruh 

Indonesia. Teleconference diawali dengan sambutan dan 

arahan dari Dirjen Badilag. Dalam teleconference ini, 
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Dirjen Badilag menyampaikan bahwa setelah sosialisasi 

ini, aplikasi tersebut akan dikirimkan melalui email ke 

seluruh satker untuk diuji coba di satker masing-masing, 

sehingga diharapkan dpat memberikan masukan untuk 

kesempernuaan aplikasi ini pada saat Raker yang akan 

diadakan di Bali. Dirjen Badilag juga mengaharapkan 

agar masing-masing Pengadilan Tinggi Agama untuk 

dapat membahas dan mempelajari aplikasi Gugatan 

Mandiri sehingga dapat memberikan masukan-masukan 

kepada Dirjen Badilag. Aplikasi ini dibuat untuk 

memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan agar 

mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan perkara 

secara mandir tanpa harus datang ke pengadilan. 

Teleconference dilanjutkan penyampaian materi 

simulasi penggunaan aplikasi Gugatan Mandiri yang 

disampaikan oleh Ketua PA Jakarta Pusat. Setelah 

sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab dengan Dirjen 

Badilag mengenai aplikasi yang berkaitan dengan 

perkara. 
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Pelantikan  Pejabat Kepaniteraan Di PTA Pekanbaru 

Setelah penandatangan Pakta Integritas, untuk 

pertama kalinya di tahun 2020 PTA Pekanbaru 

melaksanakan pelantikan pada hari Kamis tanggal 23 

Januari 2020 pada pukul 11.00 WIB di Aula Utama PTA 

pekanbaru. Ketua PTA Pekanbaru melantik Sdri. Hj. 

Ernawati S, SH sebagai Panitera Pengganti PTA 

Pekanbaru yang mana sebelumnya beliau merupakan 

Panitera Pengganti di PA Pekanbaru Kelas IA. 

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama, 

Nomor 004 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/ 

Pemindahan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di 

Lingkungan Badan peradilan Agama. Pelantikan diawali 

dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne 

Mahkamah Agung dengan dirigent oleh Sri Wardhini, 

SH dan dilanjutkan dengan pembacaan do’a dipandu 

oleh Khaidir, S.HI. 

Setelah pembacaan do’a, dilanjutkan dengan 

rangakaian acara pelantikan, pengambilan sumpah 

jabatan, penandatanganan berita acara sumpah, 
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pembacaan dan penandatangan pakta integritas. 

Dalam pelantikan ini, Ketua PTA Pekanbaru 

memberikan sambutan. Dalam sambutannya beliau 

menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang 

baru dilantik. Dan diharapkan pejabat yang baru dilantik 

dapat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan 

tugasnya di PTA Pekanbaru. jabatan ini merupakan 

amanah yang harus diemban dengan penuh 

tangungjawab. 

Acara pelantikan ditutup dengan foto bersama, 

ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik serta 

dilanjutkan dengan makan siang bersama. 
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Penandatanganan Fakta Integritas Dan Kontrak Kinerja 

Tahun 2020 Di PTA Pekanbaru 

Bertempat di Aula Uatam PTA Pekanbaru, pada 

hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 09.00 WIB, 

dialksanakan pembacaan dan penandatanganan pakta 

integritas oleh seluruh personil PTA Pekanbaru. 

Pembacaan pakta integritas dipandu oleh Hakim Tinggi 

PTA Pekanbaru Drs. H. Maharnis, SH., MH dan diikuti 

oleh seluruh personil PTA Pekanbaru dihadapan 

Pimpinan PTA Pekanbaru, Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH, Wakil Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Syahril, SH., MH, Plt Panitera PTA Pekanbaru Dra. Hj. 

Ida Hamidah, MH dan Sekretaris PTA Pekanbaru Yohan 

Fauzi Yulises, S.Ag., MH. 

Pembacaan pakta integritas merupakan suatu janji 

dan komitmen bagi seluruh pegawai untuk bekerja 

dengan jujur, transparan, akuntabel, meningkatkan 

kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, berperan proaktif 

dalam mencegah dan memberantas korupsi, tidak 

meminta atau menerima gratifikasi, dan dilanjutkan 
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dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh 

pegawai. 

Setelah penandatanganan pakta integritas, acara 

dilanjutkan dengan penandatanganan secara simbolis 

kontrak kinerja tahun 2020. Penandatangan kontrak 

kinerja diwakilkan kepada perwakilan dari hakim tinggi 

Drs. H. ending Muchlis, SH., MH, Dra. Hj. Lisdar, MH. 

Perwakilan dari Pejabat Struktural Fungsioanl Azwir, 

SH., Rahmi Gustina, ST., MH. Perwakilan dari Pegawai 

Winarto, SH dan Yelfina, A.Md. Dihadapan pimpinan 

PTA Pekanbaru, perwakilan menandatangani kontrak 

kinerja tahun 2020, yang isinya merupakan uraian tugas 

masing-masing pegawai serta target yang akan dicapai 

tahun 2020. 

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian 

Kinerja telah ditandatangani oleh seluruh pegawai PTA 

Pekanbaru, yang dilanjutkan dengan penandatanganan 

Kontrak Kerja tahun 2020 bagi Tenaga Kontrak PTA 

Pekanbaru. Penandatangan kontrak kerja secara simbolis 

bagi Tenaga Kontrak PTA Pekanbaru dalam hal ini 

diwakilkan oleh Elida Ulfa, SH, Khairunnas, A.Md, 
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Benny Sulita, A.Md dan Maswandi. 

Penandatanganan kontrak kerja dilaksanakan 

dihadapan Ketua PTA Pekanbaru dan disaksikan oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak kedua (Rioco 

Hendra, S.Kom., MH), Kuasa Pengguna Anggaran 

(Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH) yang ikut 

menandatangani perjanjian kinerja tersebut. 

Dengan adanya penandatanganan pakta intgeritas, 

perjanjian kinerja dan perjanjian kerja, maka seluruh 

personil PTA Pekanbaru berkomitmen untuk 

bertanggungjawab dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditargetkan di 

tahun 2020, sebagaimana isi perjanjian yang telah 

ditandatangani. 
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Menerima Tamu dari BRI Syariah Pekanbaru 

BRI Syariah Pekanbaru melakukan kunjungan ke 

PTA Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2020. 

Kedatangan tiga orang pegawai BRI Syariah tersebut 

disambut langsung oleh Ketua PTA Pekanbaru 

didampingi oleh Sekretaris PTA Pekanbaru di ruang 

kerja Ketua PTA Pekanbaru. 

Adapun maksud dan tujuan kunjungan ini adalah 

untuk menjalin kerjasama, terutama dibidang 

pembayaran gaji pegawai. Mereka berharap agar gaji 

seluruh pegawai PTA pekanbaru dapat dibayarkan 

melalui BRI Syariah. 
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Menerima Tamu dari Polda Riau 

 

Bertempat di Ruang Kerja Ketua PTA Pekanbaru, 

pada hari Kamis 23 Januari 2020 Ketua PTA Pekanbaru 

Dr. H.un S, SH., MH didampingi Sekretaris PTA 

Pekanbaru Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., MH menerima 

kedatangan tamu dari Polda Riau. 

Kedatangan tamu dari Polda Riau ini merupakan 

tindaklanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan 

beberapa bulan yang lalu, yang membahas mengenai 

kerjasama bidang Pelatihan Dasar Security. Pelatihan ini 

direncanakan akan diikuti oleh seluruh Security/ Tenaga 

Kontrak yang ada dalam wilayah PTA Pekanbaru, 

khususnya yang belum pernah mengikuti pelatihan 
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dasar security dengan jumlah 46 orang dari total 61 

orang (15 orang telah mengikuti pelatihan dasar 

security). 

Pelatihan direncanakan akan dilaksanakan di 

Pekanbaru. adapun pemusatan pelatihan akan 

ditentukan dan dibicarakan dikemudian hari 
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Pencanangan Zona Integritas di PTA Pekanbaru 

PTA Pekanbaru kembali melakukan Pencanangan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang 

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 di 

Aula PTA Pekanbaru. Ada yang berbeda dengan 

Pencanangan Pembanguan Zona Integritas dari yang 

sebelumnya, pencangan Zona Integritas kali ini, selain 

dihadiri oleh seluruh personil PTA Pekanbaru, acara juga 

dihadiri oleh Gubernur Riau dalam hal ini diwakilkan 

oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ketua DPRD 

Provinsi Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, 

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Ombudsman RI 

Perwakilan Riau, Kapolda Riau, Danrem 031 Wirabima, 

Danlanus Roesmin Nurjadin, Ketua MUI Provinsi Riau 

dan Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum PTA 

Pekanbaru. 

Acara ini diawali dengan menyanyikan Lagu 

Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI, 

pembacaan do’a, kemudian dilanjutkan dengan 

sambutan dari Ketua PTA Pekanbaru. 
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Dalam sambutannya Beliau mengucapkan 

terimakasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah 

menyempatkan diri untuk hadir dalam acara 

pencanangan ZI di tengah-tengah aktifitas dan kesibukan 

yang sangat padat. Beliau juga memaparkan tujuan dari 

pencanangan Zona Integritas tersebut, dan selanjutnya 

beliau memohon kesediaan Bapak Gubernur dan para 

tamu undangan untuk berkenan mewakili seluruh unsur 

yang hadir untuk membubuhkan tandatangan pada 

piagam pembangunan zona integritas. Tak lupa beliau 

menyampaikan permohonan maaf kepada tamu 

undangan apabila ada pelayanan dari PTA Pekanbaru 

yang tidak berkenan. Dipunghujung sambutannya beliau 

menyampaikan, untuk tetap mempertahankan lembaga 

ini bersih dari segala unsur korupsi, belaiu 

mengharapkan dapat menjalin kerjasama dengan Ibu 

Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, beliau 

bermohon agar dapat menjalin kerjasama dengan 

Ombudsman RI perwakilan Provinsi Riau. Dalam 

kesempatan ini beliau juga berharap dukungan dari 
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segala unsur agar pembangunan Zona Integritas di PTA 

pekanbaru dapat terwujud menjadikan PTA Pekanbaru 

menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani. Sebagai penutup beliau 

meminta kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Riau/ 

dalam hal ini Sekda, untuk dapat memberikan sambutan 

dan arahannya. 

Setelah sambutan Ketua PTA Pekanbaru, acara 

dilanjutkan dengan yel-yel, pembacaan ikrar dan 

komitmen pembangunan Zona Integritas oleh seluruh 

aparatur PTA Pekanbaru. Yel-yel diucapkan dengan 

penuh semangat oleh seluruh personil PTA Pekanbaru. 

Dilajutkan dengan penandatangan piagam 

pembangunan Zona Integritas oleh Ketua PTA 

Pekanbaru, Gubernur Riau dan tamu undangan 

mewakili seluruh unsur yang hadir. Untuk kepentingan 

dokumentasi dilakukan foto bersama. 

Setelah pengucapan yel-yel, acara ditutup dengan 

sambutan dari Gubernur Riau. Ada beberapa hal penting 

yang disampaikan dalam sambutan beliau, antara lain 

bahwa penguatan integritas merupakan hal penting yang 
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harus segera ditindaklanjuti, sekaligus dijadikan sebagai 

sikap dan komitmen segenap aparatur pemerintah untuk 

mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi. 

Penyebab rendahnya kualitas dan menurunnya kinerja 

ASN dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yakni sistem 

rekrutmen SDM, pengembangan kompetensi ASN dan 

sistem kelembagaan. Beliau juga sangat mengapresiasi 

langkah dan upaya dari PTA Pekanbaru, yang mana 

pada saat ini melakukan pencanangan Zona Integritas. 

Melalui kegiatan ini, PTA Pekanbaru dapat mendorong 

kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan 

kompetensi ASN di PTA Pekanbaru dalam pemahaman 

dan internalisasi nilai-nilai integritas menuju WBK dan 

WBBM. 

Dengan berakhirnya sambutan Gubernur Riau, 

acara pencanangan Zona Integritas di PTA Pekanbaru 

ditutup. 
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Rapat Kordinasi Dengan Ketua PA Se-Wilayah Hukum 
PTA Pekanbaru 

 

 

Selasa, 28 Januari 2020, setelah acara pencanangan 

Zona Integritas, pimpinan PTA Pekanbaru melakukan 

Rapat Koordinasi dengan Hakim Tinggi, Panitera 

Pengganti, Pejabat Struktural PTA Pekanbaru dan 

seluruh Ketua PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru. 

Dalam Rakor dibahas beberapa hal antara lain 

mengenai langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan 

Zona Integritas tahun 2020, 2 (dua) Pa yang ada dalam 

wilayah hukum PTA Pekanbaru yang sudah 

memperoleh WBK yakni PA Pekanbaru dan PA Batam, 

agar dapat membantu kepada PA lainnya dalam wilayah 



161 
 

hukum PTA Pekanbaru yang belum memperoleh 

prediket tersebut, menghidupkan kembali diskusi 

hukum yang dilaksanakan tiap tiga bulan sekali dimulai 

pada bulan April 2020, kepada Pengadilan Agama yang 

mengikuti lomba dekorum ruang sidang dan K3 benar-

benar mengikutinya dengan sungguh-sungguh, bukan 

hanya asal mengikuti perlombaan saja, akan tetapi harus 

menjadi fokus perhatian tenatng pelayanan persidangan 

dan K3 (Keindahan, Kebersihan dan Kerapian) di 

Pengadilan Agama. 

 

Semoga pelaksanaan tupoksi di PTA Pekanbaru 

dan PA sewilayah hukum PTA Pekanbaru dapat 

terlaksana dengan maksimal. 
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Pembukaan Seleksi CPNS MARI  Formasi Tahun 2019 
Wilayah  Pekanbaru 

 

 

 

Mahkamah Agung RI melaksanakan  seleksi CPNS 

formasi tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 

4 Februari 2020 bertempat di Regional XII BKN 

Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas Mahkamah 

Agung dibantu oleh Panitia Daerah yang telah ditunjuk 

melalui SK Ketua PT Pekanbaru Nomor W4-

U/0647/KP.04.5/1/2020. Pembukaan seleksi tes CPNS 

dilaksanakan di ruang CAT Regional XII BKN Pekanbaru 

pada sesi ke-3 yang dibuka langsung oleh Ketua PT 

Pekanbaru Dr. H. Cicut Sutiyarso di dampingi oleh 
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Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH, Wakil 

ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., MH dan 

Sekretaris PT Pekanbaru Mayefi, SE., MH. 

Pelaksanaan ujian dimulai pada pukul 08.00 WIB 

s/d 18.00 WIB, yang dibagi menjadi 5 sesi, masing-

masing sesi terdiri dari 100 orang dengan jumlah 

pelamar untuk wilayah Pekanbaru sebanyak 1787 

pelamar. Adapun waktu pelaksanaan ujian masing-

masing sesi berlangsung selama 90 menit. Adapun 

materi ujian terdiri dari Test Inteligensi Umum (TIU), Tes 

Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Karateristik Pribadi 

(TKP), yang terdiri dari formasi jabatan Analis 

Kepegawaian, Analis Perkara Peradilan, Verifikator 

Keuangan, Analis Data Penilaian Pendidikan, Ahli 

Pertama Pranata Komputer, Pengadministrasi Registerasi 

Perkara, Pemelihara Sarana dan Prasarana, Pengelola 

Sistem dan Jaringan, Pengelola Barang Milik Negara, 

Pelaksana/ Terampil Arsiparis, Ahli Pertama Auditor, 

Sumber Daya Manusia Aparatur. 

Pelaksanaan ujian yang berlangsung selama 4 hari 

mulai pada tanggal 1 s.d 4 Februari 2020 berjalan lancar 
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dan sukses tanpa kendala. 

 

Mahkamah Agung RI melaksanakan  seleksi CPNS 

formasi tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 

4 Februari 2020 bertempat di Regional XII BKN 

Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas Mahkamah 

Agung dibantu oleh Panitia Daerah yang telah ditunjuk 

melalui SK Ketua PT Pekanbaru Nomor W4-

U/0647/KP.04.5/1/2020. Pembukaan seleksi tes CPNS 
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dilaksanakan di ruang CAT Regional XII BKN Pekanbaru 

pada sesi ke-3 yang dibuka langsung oleh Ketua PT 

Pekanbaru Dr. H. Cicut Sutiyarso di dampingi oleh 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH, Wakil 

ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., MH dan 

Sekretaris PT Pekanbaru Mayefi, SE., MH. 

Pelaksanaan ujian dimulai pada pukul 08.00 WIB 

s/d 18.00 WIB, yang dibagi menjadi 5 sesi, masing-

masing sesi terdiri dari 100 orang dengan jumlah 

pelamar untuk wilayah Pekanbaru sebanyak 1787 

pelamar. Adapun waktu pelaksanaan ujian masing-

masing sesi berlangsung selama 90 menit. Adapun 

materi ujian terdiri dari Test Inteligensi Umum (TIU), Tes 

Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Karateristik Pribadi 

(TKP), yang terdiri dari formasi jabatan Analis 

Kepegawaian, Analis Perkara Peradilan, Verifikator 

Keuangan, Analis Data Penilaian Pendidikan, Ahli 

Pertama Pranata Komputer, Pengadministrasi Registerasi 

Perkara, Pemelihara Sarana dan Prasarana, Pengelola 

Sistem dan Jaringan, Pengelola Barang Milik Negara, 

Pelaksana/ Terampil Arsiparis, Ahli Pertama Auditor, 
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Sumber Daya Manusia Aparatur. 

Pelaksanaan ujian yang berlangsung selama 4 hari 

mulai pada tanggal 1 s.d 4 Februari 2020 berjalan lancar 

dan sukses tanpa kendala. 
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Presentasi Pegadaian Syariah Di PTA Pekanbaru 

 

 

 

Jum’at, 7 Februari 2020, PTA Pekanbaru 

kedatangan tamu dari Tim Marketing Pegadaian Syariah 

Pekanbaru. Maksud tujuan kedatangan dari Pegadaian 

Syariah Pekanbaru ke PTA Pekanbaru adalah untuk 

mempresentasikan salah satu produk dari Pegadaian 

Syariah yakni Arrum Haji. Kegiatan ini dilaksanakan di 

Aula Utama PTA Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh 

personil PTA Pekanbaru. 
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Pegadaian Syariah Pekanbaru menghadirkan salah 

seorang Kepala Cabang Pegadaian Syariah yakni Pak 

Wis beserta tim untuk memberikan presentasi dan 

penjelasan mengenai salah satu produk unggulannya 

yakni Arrum Haji. Dengan mengikuti program Arrum 
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Haji memberikan solusi kepada Umat Islam yang ingin 

berangkat ke tanah suci Mekkah. Dengan mengikuti 

Arrum Haji, nasabah akan memperoleh tabungan haji 

yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh 

nomor porsi haji, kepastian nomor porsi, emas dan 

dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian, biaya 

pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas 

dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada 

saat lunas. Tentu saja ada persyaratan yang harus di 

penuhi oleh nasabah yakni memenuhi syarat sebagai 

pendaftar haji, foto copy KTP, foto copy KK, jaminan 

Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan 

berkadar minimal 70 % dengan berat sekitar 7 gram. 

Presentasi diwarnai dengan tanya jawab dari 

Personil PTA Pekanbaru yang tertarik dengan program 

ini. 
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Coffe Morning 

 

Selasa, 11 Februari 2020, coffee morning 

dilaksanakan di ruang Ketua PTA Pekanbaru dengan 

dihadiri Pejabat Struktural PTA Pekanbaru. 

Coffee Morning kali ini membahas mengenai 

evaluasi terhadap cctv PTA Pekanbaru. Bahwa cctv yang 

telah dipasang di gedung kantor PTA Pekanbaru 

merupakan cctv dengan fungsi untuk keamanan, oleh 

sebab itu perlu dilakukan penambahan titik cctv 
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dibeberapa ruangan yang berfungsi untuk memantau 

personil PTA Pekanbaru, karena cctv yang telah 

terpasang dapat dipantau oleh pimpinan. Hal ini tentu 

saja guna mengontrol kedisiplinan personil PTA 

Pekanbaru. 

Rencana pelaksanaan pengawasan ke daerah juga 

dibahas dalam coffee morning kali ini. Pengawasan ke 

daerah dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal bulan 

Maret, oleh sebab itu personil yang akan mendampingi 

Hakim Tinggi untuk melakukan pengawasan perlu 

disusun dengan segera, tentu saja personil yang 

mendampingi Hakim Tinggi harus personil yang 

berkompeten terkait pengawasan yang akan 

dilaksanakan. 

Terkait mengenai surat elektronik yang masuk, tak 

luput dalam pembahasan coffee morning. Surat-surat 

masuk di website Mahkamah Agug, website Badilag, 

Website Balitbang, dan e-mail, kepada pimpinan di tiap 

sub bagian untuk selalu memantaunya setidaknya 3 

(tiga) kali setiap hari, yakni pagi, siang dan sore, 

sehingga apabila ada surat yang harus segera 
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ditindaklanjuti, untuk langsung diselesaikan. 

Semoga melalui coffee morning ini, evaluasi 

pelaksanaan tugas yang rutin dilaksanakan dapat 

membawa PTA Pekanbaru menjadi lebih baik lagi dalam 

pelaksanaan tupoksi kedepannya, khususnya dalam 

melayani masyarakat pencari keadilan. 
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Launching 14 Aplikasi di Pengadilan Agama Dumai 

 

 

 

Ketua Pengadilan Agama Dumai Drs. AHMAD 

SAYUTI, M.H, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Pekanbaru, Walikota Dumai launching 14 

Inovasi, pada hari Kamis tangal 13 Februari 2020 

bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Dumai. 
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Launching tersebut Juga dihadiri oleh Ketua 

Pengadilan Agama Pekanbaru,Hakim Tinggi Pengadilan 

Tinggi Agama Pekanbaru, Rektor Institut Agama Islam 

Tafaqqul Fiddin dan Ketua STMIK Dumai, Kabag Kesra 

Kota Dumai serta Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional 

serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Dumai 

Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam 

sambutannya menyampaikan ucapan syukur atas 

launchingnya 14 inovasi ini, semoga inovasi ini 

diharapkan bisa membantu Pegawai Pengadilan Agama 

Dumai dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya 

di Pengadilan Agama Dumai sehingga memudah dalam 

memberikan informasi dan layanan di Pengadilan 

Agama Dumai. 

Adapun 14 inovasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Aplikasi E Notulen Rapat 

Aplikasi E Buku Tamu 

Aplikasi alat tulis kantor Kesekretariatan 

Aplikasi alat tulis kantor kepaniteraan 

Aplikasi SKM 
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Aplikasi audio gratifikasi 

Aplikasi informasi/Pengumuman elektronik 

(internal) 

Aplikasi e Agenda kegiatan eksternal Pimpinan 

Aplikasi TV Media Reseptionis 

Pusat Data Digital 

Aplikasi List Edoc Sk Internal 

Aplikasi jadwal sidang TV Media 

Beranda PA Dumai 

Aplikasi antirian di PTSP 

Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru dalam sambutannya sangat mengapresiasi 14 

inovasi yang telah dilouncing oleh Pengadilan agama 

Dumai, dan berharap inovasi ini bisa diterapkan di 

seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru. 
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Kemudian sambutan Walikota Dumai menyambut 

baik peluncuran 14 Inovasi oleh Pengadilan Agama 

Dumai, dalam sambutannya beliau menyampaikan rasa 

terimakasih karena Pengadilan Agama Dumai sudah 

merespons dalam pembangunan peradilan modern 

berbasis teknologi informasi untuk melayani masyarakat. 
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Selesai acara launching jumat tanggal 14 Februari 

2020 dilanjutkan dengan Senam bersama dengan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama pekanbaru beserta rombongan 

dan acara pembinaan yang dipimpin oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan 

didampingi Ketua Pengadilan Agama Dumai, Hakim 

Tinggi serta dihadiri Wakil Ketua, Hakim, Panitera, 

Sekretaris serta seluruh Pejabat Fungsional dan 

struktural, pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja 

Pengadilan Agama Dumai. 
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Rapat Pengawasan 

 

 

Menindaklanjuti hasil rapat pimpinan pada tanggal 

18 Februari 2020, pimpinan PTA Pekanbaru beserta 

bagian Kepaniteraan PTA Pekanbaru. Rapat ini 

dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan 

pengawasan serta audit kinerja kepada Ketua PA yang 

akan dipromosi dan mutasikan. Rapat ini dipimpin oleh 

Ketua PTA Pekanbaru didampingi oleh Wakil Ketua, Plt. 

Panitera dan Sekretaris PTA Pekanbaru. 

Dalam rapat ini menyampaikan bahwa pengawasan 

ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi 

pelaksanaan tugas di PA dalam wilayah huum PTA 
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Pekanbaru. oleh karena itu untuk tim yang turun yang 

akan melaksanakan pengawasan dapat melaksanakan 

tugas ini dengan serius dan sebaik-baiknya. Diharapkan 

personil yang akan turun ke PA adalah personil yang 

menguasai bidang tugas masing-masing, mengerti dan 

menguasai IT. Yang menjadi prioritas pelaksanaan 

pengawasan yang disejalankan dengan audit kinerja 

adalah PA Pekanbaru, PA Batam, PA Selatpanjang, PA 

Bangkinang dikarenakan Ketua PA tersebut akan 

dimutasi. Pelaksanaannya pengawasan dan audit ini 

harus telah terlaksana sebelum pelaksanaan rapat kerja, 

dan 14 PA lainnya akan dilaksanakan setelah 

pelaksanaan raker. 
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Diakhir rapat Ketua PTA Pekanbaru 

menyampaikan bahwa hasil audit dan temuan 

pengawasan harus sudah diselesaikan dan diserahkan 

kepada PA setelah ekspos. Dan untuk Laporan Hasil 

Pengawasan dapat disempurnkan setelah selesai 

melaksanakan pengawasan dengan tenggang waktu 

maksimal 2 (dua) minggu telah dilaporkan kepada Wakil  

Ketua PTA Pekanbaru selaku koordinator pengawasan 

PTA Pekanbaru. 
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Meninjau Pojok Arsip PTA Pekanbaru 

 

 

Pada tanggal 2 s.d 4 Maret 2020, PTA Pekanbaru 

mempunyai beberapa agenda penting yakni 

teleconference dengan Dirjen Badilag sekaligus 

pembukaan Rapat Kerja, Pelantikan Hakim Tinggi PTA 

Pekanbaru dan beberapa Ketua PA dalam wilayah 

hukum PTA Pekanbaru, dan Rapat Kerja PTA Pekanbaru 

dengan PA sewilayah hukum PTA Pekanbaru yang 

dilaksanakan di Hotel Grand Central Pekanbaru. 
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Dengan memanfaatkan momen yang ada, Pejabat 

Fungsional Arsiparis PTA Pekanbaru yang terdiri dari 

Dian Affianti RN, SH, Rini Fitri, SE dan Dona Fujia Putri, 
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SH memanfaatkan kesempatan ini untuk 

menyelenggarakan pameran arsip foto yang diberi nama 

Pojok Arsip. Pojok Arsip mengambil tempat di depan 

ruang pelaksanaan acara dengan memajang foto-foto 

kegiatan PTA Pekanbaru dari awal PTA Pekanbaru 

memulai dedikasinya didunia peradilan agama. Pameran 

ini mengusung tema Our Activities Under 2000 PTA 

Pekanbaru Tempo Doeloe. 

 

Pojok Arsip yang bertempat tidak jauh dari tempat 

pelaksanaan acara, dimaksud agar peserta kegiatan 

dengan mudah melihat pameran yang diselenggarakan 

oleh Arsiparis PTA Pekanbaru. Untuk menarik 

pengunjung, Pojok Arsip ditata sedemikian rupa 

sehingga memberikan tampilan dan kesan yang rapi, 
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indah dan sedap dipandang mata. Melihat tampilan 

Pojok Arsip yang demikian, pengunjung berdatangan 

untuk melihat pameran foto, tak terkecuali Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH juga berkesempatan 

menjadi salah satu pengunjung pameran. 

Dengan adanya pameran foto ini, diharapkan 

pengunjung khususnya warga peradilan menyadari 

pentingnya menata arsip, baik arsip foto, konvensional, 

maupun digital sesuai dengan aturan yg berlaku dan 

lebih mengenal serta mengetahui sejarah perjalanan PTA 

Pekanbaru dalam berkiprah diperadilan agama. 
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Pembukaan Rapat Kerja PTA Pekanbaru Oleh Dirjen 

Badilag 

 

 

Bertempat di Hotel Grand Central Pekanbaru, PTA 

Pekanbaru melaksanakan Rapat Kerja PTA Pekanbaru 

dengan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru yang 

dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Maret 2020. Raker 

diikuti oleh Hakim Tinggi, Panitera Pengganti dan 

Pejabat Struktural PTA Pekanbaru, dan dari PA 

sewilayah hukum PTA Pekanbaru dihadiri oleh Ketua, 

Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. 

Raker dibuka secara resmi oleh Dirjen Badilag, 

yang dilaksanakan melalui teleconference. Sebelum 
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dibuka secara resmi, Dirjen Badilag terlebih dahulu 

memberikan pembinaan dan melakukan interaksi tanya 

jawab melalui teleconference yang diikuti oleh 3 (tiga) 

satker yakni PTA Pekanbaru, PTA Maluku Utara, dan 

PTA Gorontalo. 

 

Beliau menyampaikan bahwa hal ini merupakan 

suatu kemajuan, membuka raker melalui teleconference 

dengan memanfaatkan TI yang berkembang dengan 

pesat. Hal ini menunjukkan bahwa Badilag bergerak 

cepat dalam pemanfaatan TI. Efek teknologi yang 

dikembangkan memberikan efektivitas dan efisisensi 

yang dapat menghemat keuangan negara dan waktu. 

Tentu saja hal ini tidak mengurangi semangat dalam 
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melaksanakan raker, dan juga semangat membawa roda 

pengadilan menuju peradilan yang modern. 

 

Tak lupa Dirjen Badilag mengingatkan tentang 

penerapan pembangunan Zona Integritas yang menjadi 

salah satu program yang harus direspon dengan cepat. 

Dari 62 pengadilan di Mahkamah Agung yang meraih 

predikat WBK pada tahun 2019, 28 diantaranya berasal 

dari Peradilan Agama, 27 dari Peradilan Umum, 5 

peradilan militer, dan 2 Peradilan Tata Usaha Negara. Ini 

menandakan bahwa peradilan agama bergerak cepat. 
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Perjuangan untuk mencapai ZI adalah kepentingan dan 

kebutuhan bersama. 

Dekorum ruang sidang juga merupakan salah satu 

yang menjadi konsentrasi Dirjen Badilag. Karena ruang 

sidang merupakan salah satu tempat untuk melayani 

para pihak yang berdebat untuk mencari keadilan. Oleh 

sebab itu, ruang sidang merupakan salah satu tempat 

yang nyaman untuk para pihak tersebut. Ruang sidang 

yang bagus menjadi salah satu cerminan peradilan yang 

bagus. Penerapan e-litigasi tak luput dari pembahasan 

Dirjen Badilag dalam Teleconference ini. 

Diakhir tatap muka melalui teleconference, Dirjen 

Badilag membuka secara resmi Rapat Kerja PTA 

Pekanbaru dengan PA Sewilayah Hukum PTA 

Pekanbaru. Semoga peradilan agama menjadi peradilan 

yang modern. 

Sebelum teleconference berakhir, beliau 

berinteraksi dengan peserta teleconference menanyakan 

beberap hal, antara lain mengenai PA yang sudah 

menerima ZI, oleh sebab itu, yang belum meraih ZI 

untuk selalu semangat agar bisa mendapat predikat 
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WBK, dan mengenai implementasi SIPP di tiap satker 

juga tak luput beliau menanyak ke tiap PTA peserta 

teleconference. 
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Pelantikan Hakim Tinggi dan Ketua PA Dalam 

Wilayah Hukum PTA Pekanbaru 

 

 

Senin, 2 Maret 2020, dilaksanakan pelantikan dan 

pengambilan sumpah jabatan Hakim Tinggi PTA 

Pekanbaru bersamaan dengan itu juga dilaksanakan 

pelantikan, pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua 

PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH dan serah 

terima jabatan beberapa Ketua PA yang berada dalam 

wilayah hukum PTA Pekanbaru. Acara dilaksanakan di 

Hotel Grand Central Pekanbaru yang diikuti oleh 

seluruh Pegawai Karyawati PTA Pekanbaru, Anggota 

Dharmayukti Karini PTA Pekanbaru, Ketua, Wakil 
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Ketua, Panitera dan Sekretaris PA Sewilayah Hukum 

PTA Pekanbaru dan tamu undangan yang 

berkesempatan hadir pada acara ini. 

 

 

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya, Hymne Mahkamah Agung dan pembacaan do’a, 

yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Hakim 

Tinggi Drs. H. Firdaus HM, SH., MH, yang sebelumnya 

bertugas sebagai Hakim Tinggi pada PTA Padang, 
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pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan beberapa 

Ketua PA yang berada dalam wilayah hukum PTA 

Pekanbaru yakni : 

H. Usman, SH., MH, sebelumnya bertugas sebagai 

Wakil Ketua PA Batam Kelas IA, menjadi Ketua PA 

Pekanbaru Kelas IA. 

H. Jasri, SH., M.HI, sebelumnya bertugas sebagai 

Ketua PA MSy Aceh Kelas IA, menjadi Ketua PA Batam 

Kelas IA. 

H. Rudi Hartono, SH, sebelumnya bertugas sebagai 

Wakil Ketua PA Dumai Kelas IB, menjadi Ketua PA 

Bangkinang Kelas IB. 

Hj. Rukiah Sari, SH, sebelumnya bertugas sebagai 

Ketua PA BAngkinang Keas IB, menjadi Ketua PA 

Dumai Kelas IB. 

Syafri, SH, sebelumnya bertugas sebagai Wakil 

Ketua PA Dompu Kelas Ib, menjadi Ketua PA Rengat 

Kelas IB. 

Fitriati AZ, S.Ag, sebelumnya bertugas sebagai 

Wakil Ketua PA Selatpanjang Kelas II, menjadi Ketua PA 

Selatpanjang Kelas II. 
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Pelaksanaan pelantikan ini berdasar kepada petikan 

keputusan Nomor 25/KMA/SK/II/2020 tentang 

Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua 

Pada Peradilan Agama tanggal 6 Februari 2020. 

 

Setelah rangkaian acara pelantikan dan 

penandatanganan Pakta Integritas, dilanjutkan dengan 

serah terima jabatan pimpinan Ketua PA yang lama 

kepada Ketua PA yang baru diantik dan diambil sumpah 

jabatannya, yakni PA Pekanbaru, PA Bangkinang, PA 

Dumai, PA Rengat dan PA Selatpanjang. 
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Dalam acara ini, Ketua PTA Pekanbaru 

memberikan pidato singkat terkait pelantikan yang baru 

selesai dilaksanakan. Beliau mengucapkan terimakasih 

atas pengabdian, semua kerja keras dan usaha yang telah 

diberikan oleh Ketua PA yang telah dipromosi dan 

mutasi ketempat tugas yang baru. Untuk Ketua PA yang 

baru dilantik harsu dapat menunjukkan semangat kerja 

yang tinggi, membawa satker yang dipimpinnya menjadi 

lebih baik lagi dalam menjalankan tupoksinya. Semoga 

selalu diberi kesempatan untuk memberikan yang 

terbaik dalam memajukan peradilan agama. Diakhir 

pidato beliau mengucapkan selamat kepada Ketua PA 

yang baru dilantik. 
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Acara ditutup dengan foto bersama, dan bersalam-

salaman. Selamat bertugas ditempat yang baru. 
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Penutupan Rapat Kerja Daerah PTA Pekanbaru 

 

Setelah melaksanakan kegiatan secara maraton 

yang dimulai pada tanggal 2 s.d 4 Maret 2020 di Hotel 

Grand Central Pekanbaru yang diawali dengan 

pembinaan melalui teleconference sekaligus pembukaan 

Rakerda oleh Dirjen Badilag yang dilanjutkan dengan 

acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta 

serha terima jabatan hakim tinggi dan Ketua PA, dan 

dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah. 
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Agenda Rakerda yakni penyampaian kapita selecta 

tentang program ungulan Mahkamah Agung, Badilag 

dan PTA Pekanbaru, penyampaian materi ZI, APM, 

SIPP, e-court dan e-litigasi oleh Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru, penyampaian daftar inventaris masalah oleh 

seluruh Ketua Pengadilan Agama, sosialisasi oleh BPS 

dan Bank BRI Syariah tentang materi service excellent 

dan PTSP, sidang komisi, dalam rapat komisi dibagi 

menjadi 4 (empat) komisi yakni komisi A yang 

membahas tentang administrasi teknis yudisial, komisi B 

membahas tentang administrasi kepaniteraan, komisi C 

membahas tentang administrasi kesekretariatan dan 

komisi D membahas tentang organisasi penunjang,  

perumusan hasil komisi dan Musda PTWP. 

Pada akhirnya tanggal 4 Maret 2020 pukul 11.30 

WIB, Rapat Kerja Daerah PTA Pekanbaru dengan PA 

Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru dilaksanakan acara 

penutupan yang diawali dengan laporan Ketua Panitia 

disampaikan oleh Sekretarsi PTA Pekanbaru Yohan 

Fauzi Yulises, S.Ag., MH, penyerahan hasil perumusan 

masalah dari Ketua Steering Committee kepada Ketua 
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PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH, sambutan dan 

penutuan Rakerda oleh Ketua PTA Pekanbaru. 

Rangkaian acara ditutup dengan pembacaan do’a yang 

dipandu oleh Muhammad Azmi, S.Ag Panitera PA 

Tanjung Balai Karimun. 

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 3 (tiga) hari 

berjalan dengan lancar dan sukses. Seluruh peserta 

mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. 
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Peresmian Gedung Baru PTSP  

Pengadilan Agama Rengat 

 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) 

Pekanbaru Dr. H. Harun, S. S.H.,M.H, meresmikan 

pengunaan ruang pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) 

Pengadilan Agam Rengat yang baru. Hadir dalam 

kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Rengat, 

Bpk Indo Darma Damanik, S.H.MKn, Pimpinan Bank 

syari’ah Mandiri Bpk Benny, mewakili Kemenang 

Indragiri Hulu, Pengurus Dharma Yukti Karini Cabang 

Rengat, serta tamu undangan lainnya. 
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Dalam laporannya, Ketua Panitia Drs. H. Ribat, 

S.H.,M.H. menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 

Bapak Dr. H. Harun, S. S.H.,M.H, yang berkenan hadir 

datang jauh dari Pekanbaru guna menghadiri acara pagi 

ini. Begitu juga ucapan terima kasih kepada para 

undangan yang berhadir serta pimpinan dan pegawai 

Pengadilan Agama Rengat. Pembangunan ruang PTSP 

Pengadilan Agama Rengat merupakan suatu hal yang 

sangat dibutuhkan guna memberikan layanan maksimal 

kepada pencari keadilan. Sebelumnya ruang PTSP masih 

dalam bentuk loket, dan masyarakat atau pencari 
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keadilan yang dilayani belum memenuhi standart 

pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam surat 

Keputusan Dirjen No.1403/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 

tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di 

Lingungan Peradilan Agama. Tentunya kita semua 

bersyukur bahwa Pengadilan Agama Rengat telah 

berupaya sekuat tenaga untuk mengadakan suatu ruang 

pelayanan yang sesuai dengan standar yang ramah, 

sejuk dan modern. Ungkap Ketua Panitia juga Wakil 

Ketua PA. Rengat. 
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Sementara untuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbru Dr. H. Harun, S. S.H.,M.H. sebelum 

meresmikan ruang PTSP yang beru, beliau 

mengapresiasi apa yang dilakukan oleh segenap Jajaran 

mulai dari Pimpinan dan pegawai PA. Rengat, 

mengingat pelayanan merupakan inti tugas pokok kita,, 

tegasnya. Dengan dibangunnnya ruang PTSP yang baru, 

Pengadilan Agama Rengat telah melangkah lebih maju 

dari Pengadilan Agama lainnya. Karena untuk 

membangun ruangan baru dibutuhkan dana yang tidak 

cukup sedikit, ditambah lagi pengadaaan sarana 

penunjang kelengkapan PTSP , semuanya membutuhkan 

dana yang tidak sedkit. Saya selaku pimpinan PTA 

Pekanbaru merasa gembiras atas kerja kreatif PA. 

Rengat..ungkapnya gembira.. 
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Lounching Aplikasi Sismata 

Berbarengan dengan peresmian ruang PTSP PA 

Rengat, Ketua PTA Pekanbaru juga melaumching 

Aplikasi sistim Penerimaan Tamu (Sismata) Pengadilan 

Agama Rengat. Aplikasi Sismata merupakan buah kreasi 

tenaga IT PA. Rengat. Dimana dalam aplikasi tersebut 

pengunjung dipersilakan untuk mengisi kolom-kolom 

data identiatas begitu juga dengan asal maupun tujuan 

keperluan ke Pengadilan Agama Rengat. Data-data yang 

terinput dalam aplikasi secara otomatis akan terkoneksi 

dengan system lain, sehingga dapat memudahkan dalam 

merekap begitu juga dalam pelaporannya. 
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Selesai melaunching aplikasi Sismata, Ketua PTA 

Pekanbaru oleh tim Panitia langsung digiring menuju 

ruang PTSP yang baru, diikuti dengan para tamu dan 

undangan yang hadir, ketua PTA Pekanbaru setibanya di 

depan pintu kaca, panitia langsung menyerahkan 

gunting untuk segera dimulainya pengguntingan pita. 

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pintu 

langsung dibukakan oleh scrurity dan petugas PTSP 

lengkap dengan baju seragam menyambut hangat Ketua 

PTA dan para Tamu dan Undangan lainnya. Terasa 

ruang PTSP PA. Rengat sangat sejuk, dihiasi dengan tata 

dekorasi yang serasi dan indah, membuat pengunjung 

menjadi betah karena petugasnya menyambut dengan 

senyum hangat dan penuh hormat. 
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Pelantikan Panitera dan Panitera Pengganti PTA 

Pekanbaru 

 

 

Setelah mengalami kekosongan jabatan Panitera 

selama 5 (lima) bulan lebih terhitung 1 Oktober 2019, 

maka pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 

dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah 

jabatan Panitera PTA Pekanbaru dan Panitera Pengganti 

PTA Pekanbaru oleh Ketua PTA Pekanbaru di Aula 

Utama PTA Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh 

personil PTA Pekanbaru, anggota Dharmayukti Karini 

PTA Pekanbaru dan tamu undangan dari PA Pekanbaru 

dan PTA Manado. 



209 
 

 

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu 

Indoseia Raya dan Hymne Mahkamah Agung yang 

dilanjutkan dengan pembacaan do’a. Pelantikan Panitera 

PTA Pekanbaru Drs. H. Muhammad Nur dilaksanakan 

dengan dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Agama Nomor 343/DjA/KP.04.6/SK/II/2020, 

yang sebelumnya bertugas sebagai Panitera pada PTA 

Manado. Dan pelantikan Panitera Pengganti PTA 
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Pekanbaru Syafli Usman, SH dilaksanakan dengan dasar 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Agama Nomor 715/DjA/KP.06.4/SK/II/2020, yang 

sebelumnya bertugas sebagai Panitera PA Dabo Singkep 

Kelas II. 

 

Pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan 

sumpah jabatan, pembacaan dan penandatanganan 

pakta integritas, dilanjutkan dengan pidato pelantikan 

oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH. 

Dalam pidatonya Ketua PTA Pekanbaru menyampaikan 

bahwa pelantikan ini merupakan promosi. Jabatan yang 

diemban ini merupakan suatu ujian dan amanah, oleh 

sebab itu harus dijalankan dengan baik. Dalam 
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menjalankan tugas, diperlukan adanya kekompakan dan 

saling bekerjasama, dan diharapkan hal itu harus 

terwujud di PTA Pekanbaru. Tak lupa ucapan selamat 

kepada pejabat yang baru dilantik, dan ucapan 

terimakasih kepada Plt. Panitera PTA Pekanbaru Dra. Hj. 

Ida Hamidah, SH., MH (Panmud Hukum PTA 

Pekanbaru) yang telah mengemban tugas Panitera 

selama kekosongan jabatan Panitera PTA Pekanbaru. 
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Acara pelantikan ditutup dengan foto bersama, 

ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan 

makan siang bersama. Selamat bergabung di PTA 

Pekanbaru, semoga dengan lengkapnya 4 (empat) pilar 

PTA Pekanbaru dan tambahan personil, diharapkan 

pelaksanaan tupoksi PTA Pekanbaru dapat terlaksana 

lebih baik lagi kedepannya. 
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Nonton Bareng Live Streaming  Ketua MARI  

Periode 2020-2025 

 

 

Senin, 6 April 2020, Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru melaksanakan nonton bareng live streaming 

pemilihan ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 

melalui channel youtube Mahkamah Agung RI. Nonton 

Bareng ini sebagai tindaklanjut dari surat edaran 

Sekretaris Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Mahkamah 

Agung RI. Pemilihan dilaksanakan di Mahkamah Agung 

bertempat di Ruang Prof. Kusumaatmaja, S.H yang 

dimulai pada pukul 10.00 WIB.  Nonton bareng dihadir 

oleh Ketua, Wakil Ketua, beberapa hakim tinggi, serta 
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pejabat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. 
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Teleconference Dirjen Badilag dengan PTA  

Se-Indonesia 

Rabu, 8 April 2020, Dirjen Badilag 

menginstruksikan seluruh pimpinan PTA se-Indonesia 

untuk melaksanakan teleconference guna melaporkan 

kondisi pelaksanaan tugas ditiap satker. Tak terkecuali 

PTA Pekanbaru yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, 

Panitera dan Sekretaris. Teleconference dimulai pada 

pukul 13.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

Dalam teleconference ini, Ketua PTA Pekanbaru Dr. 

H. Harun S, SH., MH melaporkan kepada Dirjen Badilag 

mengenai kondisi pelaksanaan tugas di PTA Pekanbaru 

antara lain bahwa PTA Pekanbaru dan PA yang berada 

dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru telah bekerja 
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dengan sistem pembagian shift terhitung mulai tanggal 

24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 

sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung. 

Untuk PTA Pekanbaru, personil dibagi menjadi 3 shift, 

dimana tiap shift masuk kantor secara bergantian, 

sedangkan yang tidak masuk kantor bekerja dari rumah 

(Work From Home/ WFH). Untuk Ketua, Wakil Ketua, 

Panitera, Sekretaris dan Kabag PTA Pekanbaru masuk 

kantor setiap hari kerja. Tiap personil berkewajiban 

untuk mengisi e-llk (elektronik Laporan Lembar Kerja) 

yakni melaporkan tiap pekerjaan yang dilaksanakan tiap 

hari, baik yang masuk kantor maupun yang bekerja dari 

rumah (WFH). Ketua PTA Pekanbaru juga melaporkan 

kondisi Corona di Riau dan Kepulauan Riau. Bahwa 

personil di PTA Pekanbaru dan PA Sewilayah Hukum 

PTA Pekanbaru belum ada yang terpapar covid-19. 

Untuk di PTA Pekanbaru telah disediakan hand sanitizer 

dan tempat cuci tangan beserta sabun cuci tangan di 

pintu masuk. Data pantauan Covid-19 Riau terbaru 

yakni 19.098 orang ODP dalam proses, 98 orang PDP 

masih dirawat, 12 orang kasus terkonfirmasi Covid-19. 
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Sedangkan data pantauan Covid-19 Kepulauan Riau 

terbaru yakni 2010 orang ODP, 133 jumlah PDP, 3 orang 

positif Covid-19 meninggal dunia dan 2 orang positif 

Covid-19 sembuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirjen Badilag mengucapkan terimakasih kepada 

PTA Pekanbaru dan PA Sewilayah hukum PTA 
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Pekanbaru yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan 

aturan yang telah dibuat dalam menghadapi situasi yang 

tidak kondusif karena wabah Covid-19. 
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Wisuda Purnabakti  Ketua PTA Surabaya 

 

 

Rabu, 29 April 2020 bertempat di ruang command 

center Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pimpinan 

PTA Pekanbaru menghadiri acara wisuda purnabakti 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. 

Bahrussam Yunus, S.H., M.H secara teleconference 

menggunakan aplikasi ZOOM. Acara ini dihadiri juga 

secara teleconference oleh Ketua Kamar Agama 

Mahkamah Agung RI Dr. H. Amran Suadi, S.H, M.Hum, 

M.M, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H, M.H 

beserta jajarannya dan seluruh Pimpinan PTA Se-
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Indonesia. 

 

Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB. Meskipun 

acara dilaksanakan secara teleconference disebabkan 

adanya pandemic COVID-19. Acara dapat berjalan 

dengan khidmat dan penuh haru yang diawali dengan 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne 

Mahkamah Agung, pembacaan Doa, pembacaan SK 

Presiden RI, biografi singkat wisudawan, prosesi wisuda 

purnabakti yang dipimpin oleh Ketua Kamar Agama, 

sambutan dan pembinaan Ketua Kamar Agama, 

lounching 5 buku yang diterbitkan oleh PTA Surabaya 

secara resmi oleh Dirjen Badilag dan diakhiri pembinaan 

oleh Dirjen Badilag. 
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Pelaksanaan wisuda purnabakti secara 

teleconference yang dilaksanakan di PTA Surabaya 

merupakan inovasi baru dan patut diapresiasi. 
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Mengingat kondisi dan situasi saat ini yang sedang 

menghadapi pandemic COVID-19 serta adanya aturan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pimpinan PTA 

Pekanbaru mengucapkan selamat kepada Drs. H. 

Bahrussam Yunus, S.H., M.H yang memasuki masa 

purnabakti, selamat menikmati masa-masa bersama 

keluarga dan semoga pengabdian selama ini menjadi 

amal ibadah. 
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Monev Pembangunan Zona Integritas  

oleh Ditjen Badilag 

 

Senin, 4 Mei 2020, Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru bersama 13 Pengadilan Agama Sewilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang diusulkan 

untuk memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) menghadiri virtual Meeting bersama Ketua Tim 

Pembangunan Zona Integritas Ditjen Badilag dalam 

rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pembangunan zona integritas pada pengadilan. Rapat 
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dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pembangunan Zona 

Integritas Ditjen Badilag yakni Dirbinadmin Badilag Dra. 

Nur Djannah Syaf, S.H., M.H dan didampingi oleh 

Kasubdit Bimbingan dan Monitoring pada Ditbinadmin 

Sutarno, S.IP., M.M. Rapat dimulai pada pukul 09.00. 

Rapat ini juga dihadiri oleh MS Aceh, PTA Medan, PTA 

Padang, PTA Bengkulu dan Pengadilan Agama 

dibawahnya yang diusulkan menerima predikat WBK 

dan WBBM. 

 

Virtual meeting ini dilaksanakan untuk 

memonitoring dan mengevaluasi terhadap capaian-

capain yang diperoleh dalam pelaksanaan pembangunan 

zona integritas di pengadilan. pada kesempatan kali ini, 

setiap pimpinan Pengadilan Tingkat Banding diminta 
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secara bergiliran untuk melaporan hasil penilaian 

pembangunan zona integritas pada pengadilan 

diwilayahnya, baik hasil penilian mandiri maupun hasil 

penilaian oleh tim penilai internal (Bawas) Mahkamah 

Agung. Kemudian pelaksanaan pendampingan terhadap 

satker-satker dibawahnya dalam melaksanaan 

pembangunan zona integritas. 

 

Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Ditjen 

Badilag menyampaikan agar setiap Pimpinan Pengadilan 

Tingkat Banding untuk terus memantau dan 

pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan 

Zona Integritas pada satker dibawahnya, kemudian 

kepada semua satker untuk memaksimalkan waktu yang 

ada untuk menyempurnakan kembali terhadap eviden-
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eviden yang dibuat agar mendapat nilai yang maksimal 

sebelum diusulkan ke Menpan RB, dan kepada semua 

satker untuk tetap semangat bekerja meskipun dalam 

menghadapi COVID-19 dan terus berinovasi dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan public. 

Rapat ditutup dengan yel-yel, Mahkamah Agung 

Unggul, Ditjen Badilag Excelent, Pengadilan Tinggi 

Agama Luar Biasa, Pengadilan Yes-yes. 
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Menghadiri Aksi Sosial Dharmayukti Karini  

Cabang Riau 

 

Rabu, 13 April 2020, bertempat di Aula Utama PTA 

Pekanbaru Dharmayukti Karini Cabang Riau PTA 

Pekanbaru melaksanakan kegiatan sosial yang 

dilaksanakan di Aula Utama PTA Pekanbaru. Acara 

dihadiri oleh Ketua dan pengurus Dharmayukti Karini 

Cabang Riau, Pimpinan PTA Pekanbaru selaku Pembina 

Dharmayukti Karini Cabang Riau dan penerima bantuan 

sosial yakni Tenaga Kontrak PTA Pekanbaru. 
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Penyerahan bantuan ini merupakan salah satu 

kegiatan yang menjadi program kerja dari seksi sosial. 

Dalam hal ini, seksi sosial selalu menunjukkan 

kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, untuk kali 

ini Tenaga Kontrak PTA Pekanbaru yang mendapatkan 

perhatian dari Dharmayukti Karini Cabang Riau di 

tengah pandemi Covid-19. Penyerahan bantuan 

disampaikan langsung oleh Ketua Dharmayukti Karini 

Cabang Riau Ny. Nurainas Harun. 
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Semoga bantuan sosial yang diberikan ini dapat 

memberikan manfaat sesuai peruntukannya. Aksi sosial 

ini tentu saja tak terlepas dari peran aktif semua anggota 

Dahramayukti Karini yang berperan aktif dalam tiap 

seksi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Semoga 

Dharmayukti Karini Cabang Riau semakin berjaya dalam 

menjalankan organisasinya dan dalam menjalankan 

program kerjanya. 
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MARI mendengar Merespon Pandemi Covid-19 

 

 

Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, PTA 

Pekanbaru memenuhi surat undangan dari Waki Ketua 

Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial nomor 

21/WKMA.NY/UND/5/2020 hal Undangan 

#MARImendengar Merespon Pandemi Covid-19 tanggal 

12 Mei 2020., yang dilaksanakan secara teleconference. 

Adapaun maksud undangan ini adalah untuk 

menyampaikan input dan saran tiap pimpinan satker 

dalam forum virtual yang disebut sebagai 

#MARImendengar Merespon Pandemi. Acara 

dilaksanakan di Aula Utama PTA Pekanbaru yang 

diikuti oleh seluruh persojil yang hadir pada hari itu. 
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Kegiatan ini dibuka dengan mendengarkan 

sambutan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. 

Syarifuddin. Dalam salah satu isi sambutannya beliau 

menyampaikan harapannya kepada seluruh peradilan di 

bawah Mahkamah Agung mudah-mudahan meskipun 

ditengah pandemi Covid-19 tidak mengurangi tekad dan 

niat untuk melaksanakan tugas pokok yakni 

melaksanakan sidang dengan sebaik-baiknya. 

Melaksanakan persidangan ditengah pandemi Covid-19 

dilaksankan melalui teleconference sebagai salah satu 

upaya untuk tetap melaksanakan persidangan yang 

harus segera diselesaikan, tentu saja mempunyai kendala 

dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu melalui acara ini, 
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Mahkamah Agung ingin mendengarkan masukan, saran 

kendala dan tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan persidangan tersebut untuk dicari 

solusinnya. 

Seperti yang tertuang dalam surat tersebut diatas, 

dikarenakan keterbatasan waktu, maka tidak semua 

peserta undangan dapat menyampaikan tanggapannya 

secara langsung, oleh sebab itu tiap satker diharapkan 

terlebih dahulu untuk mengsisi survei dan mengajukan 

pertanyaan sebagaimana yang telah tertera dalam surat 

tersebut. 
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Penyerahan Zakat Profesi PTA PKU Peduli Covid-19 
 

 

Selasa, 19 Mei 2020, PTA Pekanbaru melakukan 

penyerahan zakat profesi di Bulan Ramadhan dalam 

rangka Peduli Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan 

langsung oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, 

SH., MH, Wakil Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Syahril, 

SH., MH dan Sekretaris PTA Pekanbaru Yohan Fauzi 

Yulises, S.Ag., MH didampingi pengurus zakat PTA 

Pekanbaru, Ajudan dan beberapa personil PTA 

Pekanbaru. 
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Sekitar pukul 08.30 WIB, rombongan PTA 

Pekanbaru mulai bertolak dari Kantor PTA Pekanbaru 

untuk menyerahkan zakat profesi kepada yang berhak 

menerimanya. Tempat pertama yang didatangi yakni 

petugas kebersihan jalan raya yang berada tak jauh dari 

Kantor PTA Pekanbaru yang sedang menjalankan 

tugasnya. Zakat diserahkan langsung oleh Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. Harun S, SH., MH kepada sebanyak 7 

(tujuh) orang petugas kebersihan jalan raya. Panti 

Asuhan Harapan Putra yang bertempat di Jalan Jend. 

Sudirman, yang juga tak jauh dari Kantor PTA 

Pekanbaru menjadi tujuan kedua yang dikunjungi 

pimpinan PTA Pekanbaru beserta rombongan. Setibanya 

di panti Asuhan Harapan Putra, Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru menyerahkan zakat profesi PTA Pekanbaru 
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kepada salah satu pengurus Panti Asuhan Harapan 

Putra. 

 

Semoga penyerahan zakat ini dapat memberikan 

manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-

hari kepada yang telah menerimanya. 
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Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas dengan PA Se-Wilayah PTA Pekanbaru 

 

Ditengah Pandemi Covid-19, PTA Pekanbaru tetap 

melaksanakan tugasnya sebagai pengadilan tingkat 

banding dalam hal pendampingan dan evaluasi 

pembangunan Zona Integritas dengan Pengadilan 

Agama yang berada dalam wilayah hukum PTA 

Pekanbaru. Sebagaimana yang diinstruksikan dalam 

surat dari Dirjen Badilag Nomor 

1708/DJA/HM.01/5/2020 tentang Rekapitulasi 
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Penilaian Mandiri Pembangunana Zona Integritas Pada 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sebagai 

Bahan Pembinaan pada tanggal 5 Mei 2020 dan surat 

tugas Ketua PTA Pekanbaru Nomor No W4-

A/1141/KP.04.6/5/2020 tanggal 12 Mei 2020. 

 

Pendampingan dan evaluasi ini dilaksanakan mulai 

tanggal 8 s.d 29 Mei 2020. dalam hal ini pembinaan 

ditengah pandemi Covid-19 tidak dilaksanakan dengan 

langsung terjun ke lapangan, melainkan dengan 
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memanfaatkan TI dan peralatan TI yang telah 

mendukung di PTA Pekanbaru maupun di PA dalam 

wilayah hukum PTA Pekanbaru. Pembinaan secara 

virtual meeting dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 20 Mei 

2020. PA yang didampingi dan dievaluasi yakni PA 

Pekanbaru, PA Batam, PA Tanjungpinang, PA 

Bangkinang, PA Dabo Singkep, PA Siak Sri Indrapura, 

PA Bengkalis, PA Selatpanjang, PA Tembilahan, PA 

Natuna, PA Pasir Pengaraian, PA Ujung Tanjung dan PA 

Pangkalan Kerinci. 

 

Pendampingan ini sekaligus diisi dengan 

menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan 

berdasarkan KMA 58 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 
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dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di Bawahnya. Dari hasil evaluasi, diminta 

kepada PA untuk memperbaiki eviden-evidennya 

sebelum PTA Pekanbaru mengirimkan hasil evaluasi ke 

Dirjen Badilag pada tanggal 29 Mei 2020. 
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Halal Bihalal Bersama Seluruh Pengadilan Agama 

Sewilayah PTA Pekanbaru secara Virtual 

 

Senin, 26 Maret 2020, di Ruang Command Center 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Tinggi 

Agama Pekanbaru melakukan halal bihalal bersama 

dengan 18 Pengadilan Agama Sewilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Halal bihalal 

dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi ZOOM 

Meeting yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Halal 

bihalal dihadiri oleh seluruh Pimpinan, Hakim Tinggi 

dan Hakim Tingkat Pertama, Pejabat Struktural dan 

Fungsional serta tenaga kontrak yang WFO pada 

Pengadilan Agama Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru. 
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Ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, salah satu tradisi 

masyarakat Indonesia yang selalu dilakukan adalah halal 

bihalal ke rumah sanak saudara, tetangga, sahabat dan 

teman. Tradisi ini merupakan ajang silaturahmi untuk 

bermaaf-maafan serta berbagi cerita. Halal Bihalal juga 

merupakan tradisi di Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru, yang dilakukan setiap awal masuk kerja 

setelah libur hari raya Idul Fitri. Namun halal bihalal 

tahun ini terasa berbeda, karena tidak bisa langsung 

bersalaman-salaman karena adanya wabah penyakit 

COVID-19 sehingga hanya bisa dilaksanakan secara 

virtual. 
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Acara dibuka langsung oleh Dr. H. Harun S, S.H, 

M.H Ketua PTA Pekanbaru. Dalam pengantarnya beliau 

menyampaikan bahwa perayaan Idul Fitri tahun ini 

terasa berbeda, ditengah situasi wabah COVID-19, 

adanya pembatasan sosial (social distancing) serta 

larangan mudik ASN. Tidak bisanya berkunjung dan 

tidak bisanya berjabat tangan dan pertemuan dilakukan 

secara virtual, bukan berarti mengurangi rasa saling 

memaafkan diantara kita. Kemudian Ketua PTA 

Pekanbaru menyapa seluruh Pimpinan Pengadilan 

Agama sewilayah PTA Pekanbaru secara bergiliran, 

mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, 
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Mohon Maaf Lahir dan Batin, Mudahan-mudahan Allah 

SWT menjadikan kita insan yang bertaqwa. Ketua PTA 

Pekanbaru juga menanyakan tentang kehadiran dan 

kesehatan warga peradilan ditiap satuan kerja. 

 

Halal Bihalal dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 

pertama berakhir pada pukul 10.00 WIB, karena PTA 

Pekanbaru akan melanjutkan halal bihalal bersama 

Dirjen Badilag. Sesi kedua dimulai pada Pukul 14.00 

WIB. Setelah semua pengadilan selesai menyampaikan 

permohonan maaf beserta laporannya, selanjutnya 

Pimpinan PTA secara bergiliran menyampaikan tugas-

tugas yang akan diselesaikan dan diprioritaskan, 

diantaranya terkait pengisian survey yang diadakan oleh 
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Mahkamah Agung, penyempurnaan eviden-eviden 

pembangunan Zona Integritas, persiapan surveillance 

APM, optimalisasi SIPP dan implementasi 11 Aplikasi 

Inovasi Badilag. 

Acara ditutup oleh dengan Doa yang dipimpin 

Wakil Ketua PA Siak Sri Indrapura. Semoga dengan 

adanya halal bihalal ini mempererat silaturahmi dan 

ukhuwah sesama warga Peradilan di Wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama PekanbarU. 
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Rapat Umum PTA Pekanbaru 

 

 

 

Selasa, 2 Juni 2020, memasuki masa New Normal 

dalam kondisi pandemi Covid-19, seluruh personil PTA 

Pekanbaru telah aktif masuk kantor, setelah dua bulan 

lebih personil PTA Pekanbaru dibagi menjadi 3 (tiga) 

shift dalam menjalankan aktifitas kantor. Oleh sebab itu, 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH 

didampingi Wakil Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Syahril, 

SH., MH, Panitera PTA Pekanbaru Drs. H. Muhammad 

Nur, MH, Sekretaris PTA Pekanbaru Yohan Fauzi 

Yulises, S.Ag., MH, melaksanakan rapat umum beserta 
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seluruh jajarannya yang dilaksanakan di Aula Utama 

PTA Pekanbaru. 

 

Dalam rapat ini, Pimpinan PTA Pekanbaru 

mengingatkan bahwa dalam menjalankan aktifitas 

kantor masa New Normal dalam kondisi pandemi 

Covud-19, agar selalu memperhatikan protokol 

kesehatan antara lain, selalu memakai masker, rajin 

mencuci tangan dengan sabun, tetap menjaga jarak dan 

lainnya. Seluruh personil PTA Pekanbaru dan tamu akan 

dicek suhu tubuhnya tiap masuk kantor. Dalam rapat ini, 

pimpinan PTA Pekanbaru memberikan beberapa 
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pengumuman dan mengingatkan kembali hal-hal terkait 

dalam pelaksanaan tupoksi antara lain kepada satpam 

PTA Pekanbaru harus masuk kantor setiap hari senin. 

Tetap menegakkan disiplin baik dalam bekerja maupun 

dalam masuk kantor. Atasan langsung berkewajiban 

untuk mengontrol bawahannya. Pegawai yang hendak 

izin keluar kantor harus selalu mengisi blanko izin 

keluar dan diserahkan arsipnya kebagian Kepegawaiab. 

Rapat umum seperti hari ini kedepannya akan dibuat 

jadwal pelaksanaannya, sehingga rapat ini akan 

dilaksanakan secara terjadwal rutin tiap ulannya. 

Kebersihan mobil dinas harus selalu diperhatikan, begitu 

juga dengan kerapian dan keindahan lingkungan kantor. 

Seluruh personil PTA Pekanbaru tidak boleh lengah 

terhadap pelaksanaan ZI, agar terus dilaksanakan 

sehingga predikat ZI dapat diraih. Setiap rapat harus 

dilengkapi dengan eviden pendukung, seperti notulen 

rapat, foto rapat dan absen. 

Setelah arahan dan pengumuman dari pimpinan, 

rapat dilanjutkan dengan tanya jawab dan masukan dari 

peserta rapat. Semoga dengan adanya rapat ini, 
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pelaksanaan tupoksi PTA Pekanbaru dapat terlaksana 

dengan baik dan lancar. 
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Rewards Pegawai Berprestasi 

 

Kamis, 28 Mei 2020,  PTA Pekanbaru mengadakan 

acara penyerahan reward kepada personil yang 

berprestasi. Acara ini dilaksanakan di Aula Utama PTA 

Pekanbaru yang dihadiri oleh pimpinan, pejabat 

struktural fungsional, staf dan tenaga kontrak PTA 

Pekanbaru. 
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Adapun personil PTA Pekanbaru yang menerima 

reward yakni Syarif Hidayatullah, ST Fungsional Umum 

sub bagian Kepegawaian dan TI PTA Pekanbaru yang 

telah ditetapkan dalam rapat terbatas pimpinan PTA 

Pekanbaru dengan dasar surat tugas Nomor 

W4.A/46/KP.04.6/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 

tentang Tentang Tim Penilaian Reward and Punishment  

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  Tahun 2020. 

Adapun kriteria pemberian reward ini adalah memiliki 

disiplin kerja yang didasarkan kepada penilaian absensi 

manual dan figers print, memiliki kinerja yang tinggi, 

memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, memiliki 

kreativitas, memahami teknologi informasi, tidak pernah 

dijatuhi hukuman disiplin, mempunyai nilai kejujuran, 

SKP  2 Tahun terakhir bernilai baik. 

Semoga dengan adanya pemberian reward ini 

dapat dijadikan motivasi untuk personil lainnya untuk 

dapat berprestasi dalam menjalankan tupoksi, dan 

personil yang telah mendapatkan reward untuk terus 

berkarya dan meningkatkan kinerjanya agar 

memberikan yang terbaik untuk kemajuan PTA 
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Pekanbaru. 
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Kunjungan Kerja Ke PA Teluk Kuantan  

 

Kamis, 4 Juni 2020, Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH didampingi Hakim Tinggi PTA 

Pekanbaru H. Endang Muchlis, SH., MH, Panitera PTA 

Pekanbaru H. Muhammad Nur, SH., MH dan Kasubag 

Rencana Program dan Anggaran Samsuri bertolak ke PA 

Teluk Kuantan. Rombongan bertolak dari PTA 

Pekanbaru menuju PA Teluk Kuantan sekitar pukul 

08.00 WIB dengan driver Erizon. 

Setibanya di PA Teluk Kuantan, sekitar pukul 13.00 

WIB dilaksanakan pertemuan di Aula PA Teluk Kuantan 

dengan peserta seluruh personil PA Teluk Kuantan 

dengan agenda untuk mendengarkan pembinaan dan 

arahan dari Ketua PTA Pekanbaru. Dalam pertemuan ini 
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Ketua PTA Pekanbaru menyampaikan beberapa hal 

antara lain seluruh personil harus bisa merubah diri dari 

sejak awal dan tidak ditunda-tunda dalam 

melaksanakanya, terutama merubah diri menjadi lebih 

baik untuk akhirat dan memperbanyak rasa syukur. Tiap 

personil harus bisa berinovasi dalam menjalankan 

tupoksi untuk kemajuan PA Teluk Kuantan untuk dapat 

memberikan yang terbaik bagi para pencari keadilan. 

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka tiap 

personil harus tetap menjaga kebersamaan, saling 

terbuka dan menjaga keteraturan. PA Teluk Kuantan 

dengan kekuatan 20 orang PNS dan 6 orang Tenaga 

Kontrak yang akan menentukan PA Teluk Kuantan 

menjadi baik atau buruk. Saling memberikan informasi, 

saling berkonsultasi dan koordinasi juga sangat penting 

dalam menjalankan tupoksi. Dalam kunjungan ini, Ketua 

PTA Pekanbaru juga sempat meninjau lokasi tanah 

untuk pembangunan PA Teluk Kuantan. 
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Semoga dengan adanya kunjungan ini dapat 

memberikan semangat untuk personil PA Teluk Kuantan 

dalam menjalankan tupoksinya agar dapat memberikan 

pelayanan prima. 
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Opening Meeting Pembinaaan & Pengawasan 

HATIBINWAS PTA Pekanbaru 

 

 

Memasuki awal bulan Juni 2020, PTA Pekanbaru 

mulai aktif menjalankan rutinitas yang sempat ditunda 

karena merebaknya wabah virus corona. Setelah 

ditetapkan memasuki masa new normal dalam 

menghadapi pandemi covid-19, salah satu agenda yang 

disegerakan untuk dilaksanakan yakni pelaksanaan 

pengawasan bidang di PTA Pekanbaru. Pada hari Senin 

tanggal 8 Juni 2020 dilaksanakan Opening Meeting 

Pembinaan &Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas 

Bidang PTA Pekanbaru serta Penilaian Mandiri 

Pembangunan Zona Integritas PTA Pekanbaru. Acara 
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dilaksanan di Aula Utama PTA Pekanbaru yang dihadiri 

oleh seluruh personil PTA Pekanbaru. 

 

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya dan Hymne Mahkamah Agung yang dilanjutkan 

dengan sambutan dari Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH. Dalam sambutannay beliau 

menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa mulai 

hari ini akan dilaksanakan pengawasan bidang oleh 

Hakim Tinggi pengawas bidang di PTA Pekanbaru. 

Tujuan dilaksanakan pengawasan bidang ini adalah 

sebagai bahan evaluasi, apabila ada permasalah dan 

kendala dalam pelaksanaan tupoksi yang tidak 

terselesaikan untuk dicari solusinya. Pengawasan ini 

akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 8 
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s/d 10 Juni 2020. Untuk dapat terlaksanan dengan lancar 

dan tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan adanyan 

Kerjasama antara pengawas dengan yang diawasi. 

Pengawasan bidang juga dimaksudkan sebagai contoh 

untuk PA dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru, untuk 

segera melaksanakan pengawasan bidang ditemoat 

masing-masing sebelum pengawasan daerah 

dilaksanakan oleh PTA Pekanbaru. Diakhir 

sambutannya, Ketua PTA Pekanbaru membuka secara 

resmi Pengawasan Bidang di PTA Pekanbaru dan tak 

lupa mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol 

kesehatan dalam masa new normal pandemi covid-19. 
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Semoga pengawasan bidang ini dapat berjalan 

dengan lancar dan sukses dan dapat memberikan 

manfaat dan hasil sesuai dengan yang diinginkan untuk 

membawa PTA Pekanbaru lebih maju dan berprestasi. 
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Pembinaan Ke Pengadilan Agama Tembilahan 

 

Salah satu tugas Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru adalah melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi pengadilan pada Pengadilan Agama yang berada 

diwilayah hukum PTA Pekanbaru. Berkenaan dengan 

tugas tersebut, Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, 

S.H, M.H didampingi oleh Panitera PTA Pekanbaru Drs. 

H. Muhammad Nur, M.H, Staf Kepegawaian dan 

Teknologi Informasi Syarif Hidayatullah, S.T melakukan 

kunjungan dan pembinaan pada Pengadilan Agama 

Tembilahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat 

tugas Ketua PTA Pekanbaru nomor W4-A/1258/PS.-

1/06/2020. 
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Ketua PTA Pekanbaru beserta rombongan tiba di 

kantor Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu 10 

Juni 2020 pada pukul 08.00 WIB. Setibanya dikantor, 

ketua PTA Pekanbaru beserta rombongan didampingi 

oleh Pimpinan PA Tembilhan, menyisir seluruh ruangan 

yang ada dikantor Pengadilan Agama Tembilahan, 

untuk memperhatikan kebersihan, kerapian serta 

keindahan kantor. Dalam pantauannya, Ketua PTA 

Pekanbaru memberikan masukan-masukan terhadap tata 

ruang dan isi yang ada, agar menempatkan isi atau 

barang dalam ruangan harus memerhatikan kesesuaian 

tempat dan fungsinya sehingga pegawai atau 

pengunjung kantor nyaman berada dalam ruang 

tersebut. Kemudian juga sarana-sarana nya untuk dapat 
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ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang 

maksimal. Barang-barang yang sekiranya tidak dipakai, 

agar dapat disimpan dalam gudang atau dihapuskan. 

 

Kemudian pada pukul 13.00 WIB, bertempat di 

ruang siding utama PA Tembilahan, Ketua dan Panitera 

PTA Pekanbaru memberikan pembinaan kepada seluruh 

Hakim dan Pegawai pada PA Tembilahan. Sebelum 

mendengarkan pembinaan dari Ketua dan Panitera PTA 

Pekanbaru, Ketua PA Tembilahan menyampaikan rasa 

senang terhadap kedatangan Bapak Dr. Harun S, S.H, 

M.H dan rombongan yang telah meluangkan waktunya 

untuk berkunjung dan memberikan pembinaan pada PA 

Tembilahan. 

Ketua PTA Pekanbaru dalam pembinaannya 
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menyampaikan bahwa seluruh pegawai agar dapat 

mengubah budaya kerja menjadi lebih baik lagi, tidak 

hanya berorientasi mengejar dunia tetapi juga 

berorientasi untuk bekal di akhirat nanti. Seperti  

membiasakan diri sebelum bekerja melakukan sholat 

dhuha dan mengaji beberapa ayat Al-Qur’an. Kemudian 

mengajak melakukan perubahan-perubahan dalam 

rangka memberikan pelayanan terbaik kepada para 

pencari keadilan, apalagi Pengadilan Agama Tembilahan 

merupakan salah satu satker yang diusulkan untuk 

dilakukan penilaian Zona Integritas. 

Ketua PTA Pekanbaru juga mengajak untuk 

menciptakan suasana kantor yang kondusif, yakni tidak 

adanya pertikaian dan persaingan. Ada tiga indaktor 

yang menunjukkan bahwa kantor itu telah kondusif, 

yakni adanya keterbukaan, keteraturan dan 

kebersamaan. Untuk mewujudkannya ada tiga langkah 

yang harus dilaksanakan,  yakni adanya informasi, 

koordinasi dan konsultasi. 

Panitera PTA Pekanbaru dalam pembinaannya 

menyampaikan bahwa agar setiap perkara banding dan 
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laporan perkara, agar berkasnya dapat dikirim tepat 

waktu sesuai aturan yang ada. Pelaksanaan delegasi agar 

dapat dilaksanakan segera setelah diterima, tidak ada 

penumpukan akta cerai, serta pengisian SIPP dan 

publikasi putusan untuk dapat dilakukan tepat waktu. 

Selanjutnya Ketua PTA Pekanbaru mengabsen 

seluruh Hakim dan Pegawai PA Tembilahan untuk lebih 

mengenal rupa dan tugasnya. Kemudian Ketua PTA 

Pekanbaru memberikan kesempatan kepada Hakim dan 

Pegawai PA Tembilahan untuk tanya jawab. Kemudian 

dilanjutkan dengan Yel-yel PA Tembilahan. Acara 

ditutup dengan foto bersama Ketua PTA Pekanbaru dan 

rombongan beserta seluruh Hakim dan Pegawai PA 

Tembilahan. Semoga dengan adanya pembinaan ini PA 

Tembilahan dapat melakukan perubahan yang lebih baik 

lagi. 
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Closing Meeting Pembinaan & Pengawasan 
HATIBINWAS PTA Pekanbaru 

 

 

Setelah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan 

di PTA Pekanbaru oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang 

beserta tim dan penilaian mandiri pembangunan Zona 

Integritas di PTA Pekanbaru pada tanggal 8 s.d 10 Juni 

2020, maka pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2020 

dilaksanakan Closing Meeting Pembinaan & 

Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Bidang & 

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas PTA 

Pekanbaru. Acara dilaksanakan di Aula Utama PTA 

Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh personil PTA 

Pekanbaru. 
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Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Dilanjutkan 

dengan penyampaian secara singkat hasil temuan oleh 

masing-masing Hakim Tinggi Pengawas Bidang yakni 

bidang pengawasan administrasi perkara oleh Dra. Hj. 

Lisdar., MH, bidang pengawasan keuangan perkara oleh 

Drs. H. Nurmatias., SH, bidang pengawasan laporan 

perkara oleh Drs. H. Lefni MD., MH, bidang pengawasan 
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minutasi kearsipan perkara oleh Drs. H. Maharnis., SH., 

MH, bidang pengawasan Tata Usaha Rumah Tangga 

oleh Hj. Enita R., SH, bidang pengawasan Rencana 

Program dan Anggaran oleh Drs. H. Firdaus HM., SH., 

MH, bidang pengawasan keuangan/ DIPA & keuangan 

pelaporan oleh Drs. H. Endang Muchlis., SH., MH, 

bidang pengawasan Kepegawaian & TI oleh Drs. H. M. 

Nasir Mas., SH., MH, bidang pengawasan manajemen 

pengadilan dan pelayanan publik oleh Drs. H. Rusdi., 

SH., MH. 
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Setelah penyampaian temuan oleh masing-masing 

Hakim Tinggi Pengawas Bidang, dilanjutkan dengan 

penyerahan hasil pengawasan bidang dari Koordinator 

Hakim Tinggi Pengawas Bidang kepada Wakil ketua 

PTA Pekanbaru selaku Koordinator Pembinaan dan 

Pengawasan PTA Pekanbaru dan kemudian penyerahan 

hasil pengawasan bidang & hasil penilaian mandiri 

PMPZI PTA Pekanbaru dari Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru ke Ketua PTA Pekanbaru. 

 

Dipenghujung acara ditutup dengan sambutan 

sekaligus closing meeting pembinaan dan pengawasan 

oleh Ketua PTA Pekanbaru. Dalam sambutannya beliau 

menyampaikan beberapa hal terkait temuan dari Hakim 
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Tinggi Pengawas Bidang antara lain mengajak semua 

personil untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama 

agar ikut aktif melaksanakan tupoksi. Untuk 

kedepannya, diharapkan hasil temuan ini diperbaiki 

secara bersama, oleh sebab itu diperlukan kekompakan. 

Salah satu upaya untuk pelaksanaan tupoksi yang lebih 

baik lagi maka harus dilaksanakan pengawasan melekat 

yakni pengawasan dari pimpinan, dan pengawasan dari 

atasan langsung. Temuan ini secepat mungkin akan 

dievaluasi penyebab adanya temuan tersebut. Dalam 

sambutan Ketua PTA Pekanbaru kembali mengingatkan 

kepada koordinator pengawas daerah untuk segera 

membuat jadwal pengawasan ke daerah. Diakhir 

sambutan tak lupa ucapan terimakasih kepada Hakim 

Tnggi Pengawas Bidang beserta tim dan semua yang ikut 

terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 

ini. 

Semoga dengan adanya pengawasan dan 

pembinaan ini, PTA Pekanbaru dapat menjadi lebih baik 

lagi dan dapat memberikan pelayanan maksimal. 
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Sosialiasasi Absen Elektronik Untuk Absen Istirahat 

 

 

Senin, 15 Juni 2020, Sub Bagian Kepegawaian PTA 

Pekanbaru melaksanakan sosialisasi presensi absen 

istirahat secara elektronik yang disampaikan bagian IT 

PTA Pekanbaru Syarif Hidayatullah, ST. Sosialisasi 

dihadiri oleh pimpinan PTA Pekanbaru, Hakim Tinggi, 

Panitera Pengganti, Staf dan Tenaga Kontrak PTA 

Pekanbaru.  

 

 

 

 

 



271 
 

Dalam pemaparannya, IT PTA Pekanbaru Syarif 

Hidayatullah, ST mengenalkan presensi absen istirahat 

kepada seluruh peserta sosialisasi dan cara 

mengoperasikan prsensi online yang dapat diakses 

melalui portal PTA Pekanbaru dan masuk kedalam 

aplikasi Sipatin. Aplikasi ini dapat diakses dengan 

menggunakan Android, iOS dan PC, dan hanya dapat 

digunakan dengan menggunakan jaringan internet PTA 

Pekanbaru. Apabila terdapat kendala melalui jaringan 

internet PTA Pekanbaru maka presensi online dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan absensi finger. Hal 

ini dapat memberi kemudahan kepada pegawai dengan 

adanya dua pilihan dalam melaksankan presensi absen 

istirahat. Presensi absen istirahat ini bertujuan untuk 

lebih meningkatkan disiplin seluruh aparatur peradilan 

di PTA Pekanbaru. Sehingga pimpinan dapat langsung 

memonitor disipilin pegawai, terutama pada saat 

istirahat pulang dan istirahat masuk kantor. 
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Dengan adanya presensi online ini diharapkan 

seluruh personil PTA Pekanbaru dapat meningkatkan 

disiplin dan kinerja, sehingga pelaksanaan tupoksi dapat 

dicapai sesuai target. 
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Coffe Morning 

 

Selasa, 16 Juni 2020, pimpinan PTA Pekanbaru 

beserta seluruh pejabat struktural kembali melaksanakan 

coffee morning di ruang kerja Ketua PTA Pekanbaru 

yang dipimpin langsung oleh Ketua PTA Pekanbaru. 

Agenda coffee morning kali ini yakni membahas 

mengenai pelaksanaan pengawasan bidang, pengawasan 

daerah dan beberapa hal lainnya terkait kebersihan. 

Hasil temuan yang telah diekspos dalam closing 

meeting, harus punya target dalam penyeleseaiannya. 

Tindaklanjut hasil temuan tersebut harus tertuang dalam 
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bentuk laporan dan diserahkan kepimpinan untuk 

kemudian direspon oleh pimpinan dalam bentuk surat. 

Tiap sub bagian bertanggungjawab untuk segera 

menyelesaikan temuan tersebut beserta laporan 

tindaklanjut. Dalam rapat juga dijadwalkan pelaksanaan 

diskusi hukum PTA Pekanbaru dengan PA sewilayah 

hukum PTA Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 

25 Juni 2020 dengan peserta hakim. 

Budaya kerja seluruh personil harus selalu 

ditingkatkan yang menjadi tanggungjawab atasan 

langsung untuk mengawasi pelaksanaannya. Mengenai 

kebersihan dan keindahan taman kembali diingatkan 

untuk selalu diperhatikan. Tata letak penempatan barang 

harus diatur sedemikain rupa agar terlihat rapi. 

Memperindah taman dengan merawat bunga yang telah 

ada dan menambah dengan tanaman buah agar 

lingkungan kantor PTA Pekanbaru terlihat indah, hijau 

dan sejuk. 

Semoga melalui coffee morning ini dapat 

meningkatkan pelaksanaan tupoksi PTA Pekanbaru agar 

dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
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Pembinaan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci 

 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH 

kembali melaksanakan pembinaan secara maraton, kali 

ini kunjungan pembinaan dilaksanakan di PA Pangkalan 

Kerinci pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Pembinaan 

di PA Pangkalan Kerinci dilaksanakan Ketua PTA 

Pekanbaru dengan didampingi oleh Hanifah Anom, SH., 

MH (Panitera Pengganti), Emylia, SH (Analis 

Kepegawaian), Rioco Hendra, S.Kom., MH (Fungsional 

Pengelola Barang dan Jasa) dan driver Benny Sulita, 

A.Md. 

Sesampainya di PA Pangkalan Kerinci, Ketua PTA 

Pekanbaru terlebih dahulu memantau tiap ruangan yang 

ada untuk melihat kerapian dan kebersihan, halaman 
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kantor tak luput dari pantauan Ketua PTA Pekanbaru. 

Usai memantau lingkungan kantor, dilanjutkan dengan 

pembinaan yang dilaksanakan di Aula PA Pangkalan 

Kerinci yang diikuti oleh seluruh personil PA Pangkalan 

Kerinci. 

 

Dalam pembinaannya, Ketua PTA Pekanbaru 

menyampaikan beberapa hal antara lain tiap personil 
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harus mampu membawa dirinya untuk senantiasa 

berubah kearah yang lebih baik, perubahan ini dimulai 

dari hal yang kecil. Tiap personil harus memiliki rasa 

peduli terhadap lingkungan kantor, yakni dengan 

menjaga keindahan, kerapian dan kebersihan kantor. 

Dalam pelaksanaan tupoksi harus diiringi dengan 

adanya rasa kebersamaan, keterbukaan dan keteraturan 

terhadap peraturan. Saling menyampaikan informasi, 

koordinasi dan berkonsultasi juga menjadi salah satu 

kunci suksesnya pelaksanaan tupoksi. 

Semoga dengan adanya kunjungan dan pembinaan 

dari Ketua PTA Pekanbaru dapat memberikan semangat 

yang lebih besar lagi bagi personil PA Pangkalan Kerinci 

dalam menjalankan tugas untuk melayani para pencari 

keadilan. 
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Pembinaan di Pengadilan Agama Rengat 

 

Setelah mengunjungi PA Tembilahan, Kamis 11 

Juni 2020 Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, S.H, 

M.H didampingi oleh Panitera PTA Pekanbaru Drs. H. 

Muhammad Nur, M.H, Staf Kepegawaian dan Teknologi 

Informasi Syarif Hidayatullah, S.T melanjutkan 

kunjungan dan pembinaan pada Pengadilan Agama 

Rengat. Ketua PTA Pekanbaru beserta rombongan tiba 

dikantor PA Rengat pada pukul 13.00, setelah tiba 

dikantor PA Rengat, seperti yang telah dilakukan di PA 

Tembilahan, Ketua PTA Pekanbaru dan rombongan 

didampingi oleh Pimpinan PA Rengat menyisir seluruh 

ruangan yang ada di PA Rengat untuk memperhatikan 

kebersihan, kerapian serta keindahan kantor. Ketua PTA 
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Pekanbaru memberikan masukan-masukan terhadap tata 

ruang dan isi yang ada di PA Rengat, menyarankan agar 

senantiasa menjaga aset-aset yang ada. 

 

 

Setelah menyisir seluruh ruangan yang ada di PA 

Rengat, selanjutnya Ketua dan Panitera PTA Pekanbaru 

melakukan pembinaan kepada seluruh Hakim dan 

Pegawai PA Rengat. Pembinaan dilakukan diruang 
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sidang PA Rengat. Dalam pembinaannya, Ketua PTA 

Pekanbaru mengajak untuk  senantiasa bersyukur 

terhadap Kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan, 

dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya serta 

Membuat perubahan-perubahan menuju lebih baik. 

Kemudian mengajak menciptakan kantor yang kondusif 

yang tidak ada pertikaian dan persaingan. Beliau 

menjelaskan ada indikator yang menunjukan kantor itu 

kondusif, yakni adanya keterbukaan, kebersamaan dan 

keteraturan. Untuk mewujudkan kantor yang kondusif, 

ada 3 hal yang harus dilakukan yakni adanya informasi, 

koordinasi dan konsultasi. 

 

Selanjutnya giliran Panitera PTA Pekanbaru 

menyampaikan pembinaan. Dalam pembinaanya beliau 
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mengingatkan agar berkas banding sebelum dikirim 

diteliti terlebih dahulu kelengkapannya dan dikirim 

tepat waktu. Begitu juga dengan laporan perkara, untuk 

dikirim tepat waktu. Tidak ada penumpukan akta cerai. 

Kemudian meningkatkan kinerja SIPP dan publikasi 

putusan. 
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Pembinaan di Pengadilan Agama Siak 

 

Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, KPTA 

Pekanbaru Dr. H. Harun S, S.H., M.H beserta hakim 

tinggi Drs. H. Nasir Mas, S.H., M.H melakukan 

pembinaan di PA Siak Sri Indrapura, Selasa (23/6) di 

ruang sidang utama Abu Bakar As-Sidiq. Acara ini 

diikuti oleh pimpinan dan seluruh jajaran PA Siak Sri 

Indrapura. 
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Dalam pembinaan ini ada beberapa hal yang 

menjadi perhatian KPTA Pekanbaru diantaranya 

pimpinan PA Siak Sri Indrapura beserta seluruh 

jajajarannya baik itu dibidang kesekretariatan dan 

kepaniteraan harus saling bersinergi antara satu dengan 

yang lainnya agar dapat memberikan pelayanan prima 

baik terhadap sesama pegawai peradilan terlebih 

masyarakat pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal 

tersebut beliau mengungkapkan ada 3 syarat yang harus 

dilakukan oleh pimpinan dan seluruh jajaran PA Siak Sri 

Indrapura yaitu (1) Keterbukaan (2) Kebersamaan dan (3) 

Keteraturan. 

 

 

“3 hal tersebut bisa dilaksanakan apabila pimpinan 
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dan seluruh jajaran PA Siak Sri Indrapura saling 

memberikan informasi, berkoordinasi dan berkonsultasi 

antara satu dengan yang lainya,” ungkapnya dalam 

pembinaan tersebut. 

Pada kesempatan itu juga hakim tinggi PTA 

Pekanbaru Drs. H. Nasir Mas, S.H., M.H memberikan 

arahan terkait teknis yustisial untuk meningkatkan 

kualitas putusan Pengadilan Agama. 

 

 Selain acara pembinaan, KPTA Pekanbaru juga 

menyampaikan apresiasi kepada pimpinan PA Siak Sri 

Indrapura beserta seluruh jajarannya dengan 

menyerahkan sertifikat penghargaan atas prestasi Juara 2 

Nasional dalam Pencapaian Kinerja pada triwulan tahun 

2020. 
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Membuka Diskusi Secara Virtual 

 

Dalam rangka untuk meningkatkan 

profesionalisme hakim dan pejabat kepaniteraan di PTA 

Pekanbaru dan PA sewilayah hukum PTA Pekanbaru, 

PTA Pekanbaru melaksanakan diskusi hukum yang 

dilaksanakan secara virtual di Aula Utama PTA 

Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang 

diikuti oleh seluruh hakim dan pejabat kepaniteraan PTA 

Pekanbaru dan PA sewilayah hukum PTA Pekanbaru. 

Diskusi teknis yustisial ini membahas tentang hak 

tanggungan. 
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Acara diskusi dimulai dengan pembukaan yang 

diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan 

Hymne Mahkamah Agung. Kemudian dilanjutkan 

dengan sambutan sekaligus pembukaan acara diskusi 

oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH. 

Dalam sambutannya, Ketua PTA Pekanbaru 

menyampaikan ucapan terimakasih atas 

terselenggaranya diskusi ini. Diskusi ini telah 

direncanakan jauh hari yang rencananya akan 

dilaksanakan disuatu tempat, namun karena situasi yang 

masih dalam pandemic covid-19, maka acara ini 

diselenggarakan secara virtual. Walaupun diskusi ini 

dilakukan secara virtual, diharapkan semua harus 
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berperan aktif untuk mengikuti diskusi ini. Namun 

karena keterbatasan waktu atau jaringan internet, maka 

tidak semua peserta diberikan kesempatan untuk 

menanggapi atau mengajukan pertanyaan, bagi yang 

belum berkesempatan menyampaikan tanggapan atau 

pertanyaan pada diskusi ini maka dapat 

menyampaikannya melalui e-mail atau whatsapp kepada 

asisten koordinator. Diharapkan kepada koordintor, hasil 

dari diskusi ini dapat dijadikan suatu kesimpulan atau 

dibundel dalam bentuk buku, yang nantinya dapat 

menjadi pedoman dan dapat diterapkan di PA sewilayah 

terutama tentang eksekusi hak tanggungan. Diakhir 

sambutan Ketua PTA Pekanbaru membuka acara diskusi 

hukum ini dengan resmi. 
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Acara dilanjutkan dengan kegiatan inti yakni 

diskusi hukum yang dipandu oleh Hakim Tinggi PTA 

pekanbaru Drs. H. M. Nasir Mas, SH., MH selaku 

moderator. Sebelum memimpin diskusi beliau 

menyampaikan tata cara diskusi, mulai dari 

memperkenalkan narasumber/ pembahas yang akan 

disampaikan oleh Ketua PA Pekanbaru Drs. H. Usman, 

SH., MH, pembanding I oleh Ketua PA bengkalis 

Khoiriyah Roihan, SH., MH, pembanding II Ketua PA 
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Teluk Kuantan Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag, 

pembanding III oleh Ketua PA Tanjung Pinang Drs. H. 

M. Yusar, MH. Dalam penyampaian diskusi 

narasumber/ pembahas diberi waktu oleh moderator 

selama 15 menit. 

Dan masing-masing pembanding diberi waktu 10 

menit. Walaupun diskusi hukum ini dilaksanakan secara 

virtual namun tidak mengurangi semangat para hakim 

dan pejabat kepaniteraan untuk mengikuti diskusi 

hukum ini. Semoga diskusi ini dapat menambah 

wawasan para hakim dan pejabat kepaniteraan sehingga 

dapat meningkatkan kinerja dan dapat memberikan rasa 

keadilan untuk masyarakat pencari keadilan. 
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Memimpin Coffe Morning 

Coffee Morning rutin sebagaimana yang telah 

dijadwalkan, pada minggu ini dilaksanakan di Ruang 

Ketua PTA pekanbaru yang dipimpin dan di buka 

langsung oleh Ketua PTA Pekanbaru. Coffee morning 

diawali dengan penegasan kembali oleh Ketua PTA 

Pekanbaru bahwa payroll PTA Pekanbaru telah 

dipindahkan dari bank konvensional ke bank Syariah. 

Selain untuk ikut berperan serta dalam 

menumbuhkembangkan perbankan Syariah juga untuk 

menjalani kehidupan salahsatunya dalam pengelolaan 

keuangan yang Syariah. 

Rapat diisi dengan laporan pelaksanaan tugas baik 

itu hambatan atau kendala serta tugas yang harus segera 

diselesaikan dalam waktu dekat oleh tiap kasubag dan 

panmud, dan langsung ditanggapi oleh Ketua PTA 

Pekanbaru. Dalam rapat juga ditetapkan bahwa jum’at 

bersih akan dilaksanakan tiap minggu yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan pelaksanaan 

kegiatan yang ada pada hari itu. 

Rencana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 
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oleh hakim Tinggi Pengawasa bidang juga menjadi topik 

pembahasan dalam rapat. Pengadilan Agama yang akan 

dikunjungi oleh Hatiwasda beserta tim diutamakan Riau 

daratan terlebih dahulu, terutama yang telah dikunjungi 

oleh Ketua PTA pekanbarau dalam rangka pembinaan. 

Pelaksanaan pengawasan ini dijadwalkan akan mulai 

dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu 

ketiga bulan Juli tahun 2020. 

Rapat ditutup oleh Wakil Ketua PTa Pekanbaru 

yang menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan 

pengawasan daerah, maka perlu dilaksanakan rapat oleh 

Hatiwasda beserta tim yang telah ditunjuk. Semoga hasil 

rapat ini dapat membantu kelancaran tupoksi sehingga 

dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. 
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Acara Purnabakti KPTA Yogyakarta Secara Virtual 

 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH 

mengikuti acara purna bakti Ketua PTA Yogyakarta Drs. 

H. M. Said Munji, SH., MH pada hari Selasa tanggal 30 

Juni 2020 secara virtual. Acara ini diikuti oleh seluruh 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. 
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Walaupun secara virtual, acara purna bakti Ketua 

PTA Yogyakarta ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah 

Agung Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Meskipun acara 

purna bakti ini dilaksanakan secara sederhana dan 

daring, namun acara pelaksanaan purna bakti berjalan 

khidmat dan lancar. Penanggalan toga hakim dilakukan 

oleh Ketua Mahkamah Agung dalam hal ini diwakili 

oleh Sekretaris Mahkamah Agung yang berkesemptan 
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hadir di PTA Yogyakarta. 

Ketua Mahkamah Agung memberikan sambutan 

pada acara purna bkati. Dalam sambutannya beliau 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua PTA 

Yogyakarta atas pengabdiannya, yang telah 

mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga untuk peradilan 

agama. Dan ucapan selamat karena telah memasuki usia 

purna bakti yang telah mengabdi dari tahun 1981 sd 

tahun 2020. 

Semoga dengan purna baktinya salah satu pejuang 

peradilan agama, kedepannya akan melahirkan pejuang-

pejuang yang baru yang dapat membawa peradilan 

agama Indonesia menjadi peradilan yang agung. 
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Hadiri Acara HUT Bhayangkara yang ke-74 di Gedung 
Brimob Polda Riau HARI 

 Rabu tanggal 01 Juli 2020 
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Pembinaan di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian 

 

Kota Seribu Suluk julukan kota Pasir Pengaraian 

menjadi tempat kunjungan dan pembinaan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis 3 

Juli 2020, Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, S.H, 

M.H didampingi  Hakim Tinggi Drs. H. M. Nasir Mas, 

S.H, M.H, Sekretaris Yohan Fauzi Yulises melakukan 

pembinaan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. 

Ketua PTA Pekanbaru beserta rombongan tiba dikantor 

PA Pasir Pengraian pada pukul 11.30 WIB, disambut 

oleh Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris serta 

pegawai dan karyawati di halaman depan Kantor PA 

Pengaraian.  Sebagaimana setiap kunjungannya Ketua 

PTA Pekanbaru selalu menyempatkan meninjau seluruh 
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ruangan yang ada, dimulai dari ruang PTSP di PA Pasir 

Pengaraian, ruangan Panitera, ruangan kerja pegawai 

dan ruangan lainnya, satu persatu KPTA memperhatikan 

kebersihan, kerapian,  keserasian, tata letak meja dan 

kursi  dan keindahan kantor. KPTA mengapresiasi 

kebersihan dan kerapian Kantor PA Pasir Pengaraian. 

 

Pada jam 13.30 WIB bertempat di ruang sidang PA 

Pasir Pengaraian Ketua PTA Pekanbaru, Hakim Tinggi 

dan Sekretaris secara bergiliran menyampaikan 

pembinaan yang dihadiri Ketua, seluruh Hakim, 

Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional  

serta seluruh pegawai/karyawati PA Pasir Pengaraian. 

Ketua PTA Pekanbaru menyampaikan agar setiap pagi 

sebelum memulai pekerjaan untuk membaca Ayat Suci 
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Al Qur’an dan Sholat Dhuha untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Allah SWT dan meningkatkan integritas dan 

moralitas, serta sebagai wujud rasa syukur terhadap 

anugrah kesehatan dan kesempatan yang Allah SWT 

berikan, tidak semua orang bisa menjadi pegawai 

pengadilan agama, maka memanfaatkan dengan sebaik-

baiknya, memberikan pembinaan dan pendekatan yang 

hummanis kepada seluruh pegawai dan stakeholder 

yang dilayani, sehingga masyarakat pencari keadilan 

merasa puas atas pelayanan. 

Pembangunan ZI intinya tidak ada KKN dan 

pelayanan yang prima/excellen. Lakukan perubahan-

perubahan kearah kemajuan. KPTA juga mengapresiasi 

penyediaan tanaman bunga dan budidaya ikan secara 

gotong royong dengan memanfaatkan halaman yang ada 

untuk menciptakan rasa kenyamanan, sejuk, damai, dan 

ramah lingkungan bagi para pencari keadilan yang 

menunggu untuk mendapatkan pelayanan pengadilan. 

Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi, 3 K juga 

disampaikan oleh KPTA untuk  meningkatkan kinerja  

baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta 
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program pengelolaan SIPP, Upload Putusan maupun 

penilaian kinerja oleh Badilag secara triwulan, 

pelaksanaan APM dan Pembangunan ZI. Dengan 

menerapkan 3 K tersebut Insha Allah akan terwujud 

kesuksesan. 

Hakim Tinggi PTA Pekanbaru Bapak Drs. H. M. 

Nasir Mas, S.H, M.H menyampaikan pembinaan teknis 

yustisial dan berpesan agar hakim teliti dalam membuat 

pertimbangan dan putusan. Sekretaris PTA Pekanbaru 

menyampaikan bahwa tujuan dari Program Reformasi 

Birokrasi adalah World Class Bireaucracy atau Birokrasi 

berklas dunia, tampilan, performa pegawai, sikap dan 

pelayanan harus mencerminkan birokrasi berklas dunia, 

berklas internasional, wujudkan pelayanan yang ramah 

atau hospitality, 5 S dan 5 R, Senyum, Sapa Salam, Sopan 

dan Santun,  5 R, Ringkas, Resik, Rapi, Rawat dan Rajin. 

Wujud Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja dilakukan 

dengan membangun Zona Integritas, untuk itu 

diperlukan 5 langkah  yakni 1. Komitmen Pimpinan, 2. 

Kemudahan Layanan dan Hospitality, 3.Program 

Program yang menyentuh kepada Masyarakat, 4. 
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Monitoring dan Evaluasi dan 5. Manajemen Media. 

Perubahan yang dilakukan dalam pembangunan ZI 

terlihat dari 6 Area Komponen Pengungkit yakni 1. 

Manajemen Perubahan. 2. Penataan Tatalaksana 3. 

Penataan Manajemen SDM, 4. Penguatan Akuntabilitas. 

5 Penguatan Pengawasan dan 6 Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik. 

 

Pada sesi terakhir pembinaan Ketua PTA 

Pekanbaru  menghidupkan suasana dengan cara 

mengabsen seluruh hakim dan pegawai PA Pasir 

Pengaraian diselingi humor dan memberikan 

kesempatan untuk tanya jawab, menyampaikan 

permintaan dan usulan. Acara pembinaan  ditutup 

dengan pembacaan doa oleh Wakil Panitera PA Pasir 
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Pengaraian Drs. M. Yusuf Aini. Pada sesi foto Ketua PTA 

Pekanbaru meminta seluruh pegawai untuk 

menyampaikan yel-yel PA Pasir Pengaraian 
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Pembinaan di Pengadilan Agama Bangkinang 

 

Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 58,8 km 

dari Kota Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru mengunjungi PA Bangkinang, Rabu 1 Juli 

2020, Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, S.H, M.H 

didampingi  Hakim Tinggi Drs. H. M. Nasir Mas, S.H, 

MH, Sekretaris Yohan Fauzi Yulises melakukan 

pembinaan pada Pengadilan Agama Bangkinang. Ketua 

PTA Pekanbaru beserta rombongan tiba dikantor PA 

Bangkinang pada pukul 13.00, setelah tiba dikantor PA 

Bangkinang Ketua PTA Pekanbaru menyisir seluruh 

ruangan yang ada di PA Bangkinang mulai ruang depan, 

ruangan Kesekretariatan, raungan Jurusita Pengganti 



303 
 

dan ruangan lainnya memperhatikan kebersihan, 

kerapian,  keserasian gorden jendela, tata letak meja dan 

kursi  dan keindahan kantor, karena PA Bangkinang 

akan sering mendapat kunjungan dari Pejabat 

Mahkamah Agung yang berkunjung ke PTA Pekanbaru. 

Banyak arahan dan  masukan-masukan terhadap tata 

ruang dan isi yang disampaikan oleh KPTA Pekanbaru. 

Acara selanjutnya Ketua PTA Pekanbaru, Hakim 

Tinggi dan Sekretaris secara bergiliran menyampaikan 

pembinaan kepada Pimpinan, seluruh Hakim, Pejabat 

Struktural dan Fungsional  serta seluruh Pegawai PA 

Bangkinang. Pembinaan dilakukan diruang sidang PA 

Bangkinang. Sebagaimana pembinaan pada setiap PA 

yang dikunjungi, Ketua PTA Pekanbaru mengajak untuk  

senantiasa bersyukur terhadap kesehatan dan 

kesempatan yang Allah berikan, dengan 

memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, memberikan 

pembinaan dan pendekatan yang hummanis kepada 

seluruh pegawai dan stakeholder yang dilayani serta 

membuat perubahan-perubahan menuju lebih baik. 

Seluruh aparatur pengadilan harus menciptakan kantor 
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yang sejuk, damai, nyaman dan ramah lingkungan, tidak 

ada intrik dan benturan kepentingan. Indikator kantor 

yang sukses adanya peningkatan kinerja dari waktu ke 

waktu baik pengelolaan SIPP, Upload Putusan maupun 

penilaian kinerja oleh Badilag  secara triwulan, 

pelaksanaan APM dan Pembangunan ZI. Untuk 

mewujudkan kesuksesan dalam pelaksanaan tugas 

diperlukan 3 K yakni adanya komunikasi, konsultasi dan  

koordinasi. 

Temuan-temuan pada berkas perkara disampaikan 

oleh  Hakim Tinggi Drs. H. M. Nasir Mas dan 

selanjutnya Sekretaris PTA Pekanbaru menyampaikan 

tentang 5 hal pembangunan Zona Integritas, 1. 

Komitmen Pimpinan, 2. Kemudahan Layanan dan 

Hospitality, 3.Program Program yang menyentuh 

kepada Masyarakat, 4. Monitoring dan Evaluasi dan 5. 

Manajemen Media. 
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Untuk mencairkan suasana dengan gaya khas 

Ketua PTA Pekanbaru, mengabsen seluruh hakim dan 

pegawai PA Bangkinang untuk mengenal lebih dekat. 

Kemudian dibuka sesi tanya jawab. Sebelum ditutup 

Ketua PTA Pekanbaru meminta seluruh pegawai untuk 

menyampaikan yel-yel PA Bangkinang. Acara ditutup 

dengan foto bersama dengan seluruh hakim dan 

pegawai PA Bangkinang. 
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Kunjungan KPTA Pekanbaru dilanjutkan dengan 

mengadakan silaturrahmi ke Bupati Kampar di rumah 

dinas untuk mendekatkan dan meningkatkan hubungan 

dan kerjasama warga PA Bangkinang dengan Pimpinan 

Daerah di Kabupaten Kampar. 
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Pembinaan di PA Dumai dan PA Ujung Tanjung 

 

Pada tanggal 7 s.d 9 Juli 2020, agenda pembinaan 

Ketua PTA Pekanbaru bertolak ke PA Dumai dan PA 

Ujungtanjung. Kunjungan Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH didampingi oleh Panitera Muda 

Banding PTA Pekanbaru H. Azwir, SH, Pengelola Barang 

dan Jasa PTA Pekanbaru Rioco, S.Kom., MH, ajudan 

(security) Yulfi Husnan, dan driver Benny Sulita, A.Md. 
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Kunjungan Ketua PTA Pekanbaru di PA Dumai 

dan PA Ujungtanjung memiliki agenda yang sama yakni 

diawali dengan memantau ruangan PTSP. Ketua PTA 

Pekanbaru berinteraksi langsung dengan petugas PTSP 

mengenai beberapa hal terkait pelayanan di PTSP. 

Kebersihan dan kerapian dibagian PTSP tak luput dari 

pantauan Ketua PTA Pekanbaru, begitu juga halnya 

dengan ruangan lainnya. 
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Setelah selesai memantau setiap ruangan kantor, 

Ketua PTA Pekanbaru memberikan pembinaan dan 

beberapa arahan, yakni beliau menghimbau untuk 

mengawali rutinitas kantor dengan melaksanakan sholat 

Dhuha dan membaca Al Qur’an. Hal ini sebagai salah 

satu bentuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah 

SWT, meskipun disibukkan dengan rutinitas kantor, 

akan tetapi tetap ingat untuk selalu berdo’a bermohon 

dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

 

Tiap Personil harus mampu membawa dirinya 

untuk senantiasa berubah kearah yang lebih baik, 

perubahan ini dimulai dari hal yang kecil. Tiap personil 

harus memiliki rasa peduli terhadap lingkungan kantor, 
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yakni dengan menjaga keindahan, kerapian dan 

kebersihan kantor. Dalam pelaksanaan tupoksi harus 

diiringi dengan adanya rasa kebersamaan, keterbukaan 

dan keteraturan terhadap peraturan. Saling 

menyampaikan informasi, koordinasi dan berkonsultasi 

juga menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan 

tupoksi. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut diatas, 

yang paling penting adalah kesehatan, memiliki dan 

menjaga kesehatan jasmani dan rohani adalah hal utama 

yang harus dimiliki untuk dapat menajalankan tupoksi 

dengan baik dan lancar. 

Semoga dengan adanya kunjungan dan pembinaan 

dari Ketua PTA Pekanbaru dapat memberikan semangat 

yang lebih besar lagi bagi personil PA Dumai dan PA 

Ujungtanjung dalam menjalankan tugas untuk melayani 

para pencari keadilan. 
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Pembinaan di PA Bengkalis Dan PA Selatpanjang 

 

Foto : Ketua PTA. Pekanbaru beserta Tim dan 

seluruh Stakeholder PA. Bengkalis 

Perjalanan Pembinanan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Pekanbaru Dr. H. Harun S, S.H, M.H menuju 

Kota Sagu pada Pengadilan Agama Bengkalis dan 

Pengadilan Agama Selatpanjang yang dilaksanakan pada 

tanggal 14 Juli s.d. 17 Juli 2020, dengan  didampingi 

Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Hj. Henny 

Musyarrofah serta Analis Sumber Daya Manusia 

Aparatur Ratnawilis, S.H.I. berangkat dari Kantor PTA 

Pekanbaru pada pukul 08.00 WIB. Pagi hari menuju Kota 

Bengkalis. Ketua PTA Pekanbaru beserta rombongan tiba 

dikantor PA Bengkalis pada pukul 15.00 WIB, dengan 
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disambut oleh Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris 

serta pegawai dan karyawati di halaman depan Kantor 

PA Bengkalis.  Sebagaimana setiap kunjungannya Ketua 

PTA Pekanbaru melaksanakan kegiatannya untuk 

pertama kali dengan meninjau seluruh ruangan yang 

ada, dimulai dari ruang PTSP Pengadilan Agama 

Bengkalis, ruang Sidang, ruangan Kepaniteraan, ruangan 

Kesekretariatan, dan ruangan lainnya, satu persatu 

KPTA memperhatikan kebersihan, kerapian,  keserasian, 

tata letak meja dan kursi  dan keindahan kantor. KPTA 

mengapresiasi kebersihan dan kerapian serta Keindahan 

dalam perform Kantor PA Bengkalis yang dipimpin oleh 

ketua Khoiriyah Royhan, S.Ag., M.H. 

 

Foto : Acara Pembinaan dari sebelah kanan Kabag 
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Perencanaan dan Kepegawaian Hj. Henny Musyarrofah, 

S.H., M.H, selanjutnya Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S., S.H., M.H, Ketua PA. Bengkalis Khoiriyah 

Royhan, S.Ag., M.H dan Wakil Ketua PA. Bengkalis Rika 

Hidayati, S.Ag., M.H.I di PA. Bengkalis 

Selanjutnya Pada jam 15.30 WIB bertempat di ruang 

pertemuan Pengadilan Agama Bengkalis Ketua PTA 

Pekanbaru dan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian  

menyampaikan pembinaan yang dihadiri Ketua, seluruh 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan 

Fungsional serta seluruh pegawai/karyawati Pengadilan 

Agama Bengkalis. Acara diawali dengan rasa syukur dan 

bangga dengan performa/penampilan PA Bengkalis 

yang dinilai oleh Ketua PTA Pekanbaru sangat layak dan 

memenuhi kriteria untuk mendapatkan predikat WBK 

dari MENPAN RB nantinya. 

Acara di skor dan dilanjutkan kembali pada esok 

harinya. Pada pukul 08.00 WIB. tanggal 15 Juli 2020 

Ketua PTA Pekanbaru kembali menyampaikan 

Pembinaannya di PA. Bengkalis. Beliau menegaskan 

dengan adanya Kesempatan dan Kesehatan dari Allah 
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SWT maka setiap kita hendaknya bisa membuat 

perubahan-perubahan untuk mendapatkan yang terbaik 

pada kehidupan akhirat kelak nanti, agar setiap pagi 

sebelum memulai pekerjaan dapat membiasakan 

membaca Ayat Suci Al Qur’an dan Sholat Dhuha sebagai 

wujud rasa syukur terhadap anugrah kesehatan dan 

kesempatan yang Allah SWT berikan tersebut, tidak ada 

lagi istilah jabatan basah dan jabatan kering karena 

semua jabatan akan ada pertanggungjawabannya, Inti 

dari pembangunan ZI adalah  bebas dari semua tindakan 

KKN dan memberikan pelayanan yang prima/excellen. 

Lakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik 

agar tercapai kemajuan yang membawa kebaikan kepada 

seluruh pegawai dan stakeholder yang dilayani, 

sehingga masyarakat pencari keadilan merasa puas atas 

pelayanan. 
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Foto bersama Tim Pembinaan Ketua PTA. 

Pekanbaru dengan seluruh jajaran Pengadilan Agama. 

Bengkalis. 

Setelah Pembinaan Ketua PTA. Pekanbaru berakhir 

di PA. Bengkalis perjalanan Tim dilanjutkan ke PA. 

Selatpanjang dengan melewati perjalanan darat dan 

penyebrangan dengan armada laut. Tepat pada pukul 

16.00 WIB Ketua PTA Pekanbaru beserta rombongan tiba 

di Selatpanjang. Pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 09.00 

WIB Ketua PTA. Pekanbaru di sambut oleh seluruh 

stakeholder Pengadilan Agama Selatpanjang di halaman 

gedung kantor Pengadilan Agama Selatpanjang. Pada 

kunjungan kali ini Ketua PTA disambut dengan Yel-yel 
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PA Selatpanjang dengan penuh  semangat dan 

kekompakan. Selanjutnya Ketua PTA. Dan Tim menyisir 

seluruh ruangan yang ada di PA. Selatpanjang. Sama 

halnya seperti yang diungkapkan ketika beliau berada di 

PA. Bengkalis, PA. Selatpanjang sangat asri, bersih 

tertata dan rapi sehingga Ketua PTA. Pekanbaru juga 

mengharapkan PA. Selatpanjang nantinya bisa 

mendapatkan predikat WBK pada penilaian ZI. 

 

Foto bersama Tim Pembinaan Ketua PTA. 

Pekanbaru di PA. Selatpanjang 

Dalam Pembinaannya pada kedua Pengadilan 

Agama diatas ketua PTA Pekanbaru juga menyampaikan 

untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang 
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lebih baik perlu adanya Transparansi/Keterbukaan, 

Pertimbangan, Kebersamaan, Keteraturan dan Kejujuran. 

Disamping hal itu perlu 3 hal yang harus dijalankan 

sebagai penunjang yaitu Informasi, Koordinasi dan 

Konsultasi. 

Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Hj. Henny 

Musyarrofah, S.H., M.H. menyampaikan beberapa hal 

diantaranya 1) Selama masa New Normal agar selalu 

memperhatikan protokoler kesehatan dengan 

menerapkan Physical distancing, rajin mencuci tangan 

dengan sabun dan memakai masker jika keluar rumah 2) 

Penataan bungan pada kedua Pengadilan Agama 

tersebut agar ditambah dengan beberapa bunga yang 

bervariasi sehingga semakin menambah keindahan dan 

keasrian Kantor 3) Agar selalu mengupdate data dan 

dokumen kepegawaian pada Aplikasi Sikep dan ABS 

dan melakukan pemutakhiran data setiap bulannya 4) 

Khusus menu No HP  di Sikep dan ABS agar 

mencantumkan nomor HP yang aktif dan tersambung 

jika sewaktu-waktu dihubungi 5) Menyampaikan 

Pedoman pengisian pada menu Pendidikan agar mengisi 
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Nama Jabatan pada data Ijazah 6) Agar mengupdate data 

Pendidikan dan Pelatihan setiap ada Diklat yang telah 

diselesaikan dan mendapatkan sertifikatnya. 

 

Foto : Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA. 

Pekanbaru sedang menyampaikan beberapa informasi 

Pada sesi terakhir pembinaan Ketua PTA 

Pekanbaru  mengabsen seluruh hakim dan pegawai PA 

Bengkalis dan PA. Selatpanjang  agar bisa mengenal 

lebih dekat dan diselingi humor, Serta memberikan 

nomor yang bisa dihubungi jika ada yang perlu 

disampaikan lansung kepada beliau. Acara pembinaan  

ditutup dengan pembacaan doa, mudah-mudahan 

dengan adanya pembinaan dari Ketua PTA Pekanbaru 

dan Tim dapat menambah motivasi dan semangat dalam 
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bekerja sehingga mendapatkan hasil dan penilaian yang 

memuaskan, seterusnyan acara dilanjutkan dengan foto 

bersama Stakeholder kedua Pengadilan Agama bersama 

Tim Pembianaan PTA Pekanbaru. 
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Peresmian PTSP Secara Online PTSP Badilag 

 

Melalui surat Dirjen Badilag Nomor 

2710/DjA/HM.00/7/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal 

Undangan Peresmian PTSP dan Virtual Meeting, Dirjen 

Badilag mengundang seluruh pengadian agama untuk 

ikut menyaksikan peresmian ruang PTSP, PTSP online, 

Bank Data, Call Center dan Aplikasi Vision di Badilag 

Command Center  melalui zoom meeting. Memenuhi 

undangan tersebut, pimpinan beserta seluruh personil 

PTA Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 

hadir di Aula PTA Pekanbaru untuk menyaksikan acara 

tersebut. 
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Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya dan Himne Mahkamah Agung yang dilanjutkan 

dengan pembacaan do’a. Susunan acara dilanjutkan 

dengan laporan dan sekilas mengenai Ruang PTSP, PTSP 

online, Bank Data, Call Center dan Aplikasi Vision oleh 

Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, SH., MH. Dalam 

kesempatan ini, beliau menjelaskan seputar ruang PTSP, 

antara lain menyampaikan bahwa inovasi ini diciptakan 

untuk meningkatkan pelayanan ke seluruh peradilan 
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agama di Indonesia dan masyarakat pencari keadilan. 

Sejak di uji coba 13 April 2020 sampai dengan 24 Juli 

2020, PTSP online telah dikunjungi sebanyak 3180 

pengunjung yang dapat diakses melalui website Dirjen 

Badilag. PTSP online terdiri dari Call Center, Bank Data 

dan Aplikasi Vision. 

 

Sebelum diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung 

Dr, H. Syarifuddin, SH., MH, beliau terlebih dahulu 

memberikan arahan dan pembinaan. Dalam arahan dan 

pembinaannya, beliau menyampaikan apresiasinya 

terhadaplangkah dan inovasi yang telah diwujudkan 

oleh Dirjen Badilag dalam rangka memberikan 
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pelayanan maksimal kepada masayarakat yang 

membutuhkan. Ini suatu bukti bahwa dimana ada 

kemauan, maka disana ada jalan. Tantangan disaat ini 

adalah pandemi covid-19, akan tetapi apabila mau 

bekerja keras, berkemauan keras, ada jalannya. Seperti 

yang dibuktikan oleh Dirjen Badilag yang telah 

memanfaatkan IT dalam pelaksanaan tupoksi. Melalui 

pemanfaatan IT dapat memberikan memberikan 

pembinaan dengan cepat dan pelayanan dengan baik. 

Beliau berharap pemanfaatan IT ini juga diiringi dengan 

kinerja petugas PTSP yang ikut mensukseskan terobosan 

IT yang telah dibuat. Kerja disiplin tiap petugas/ 

personil untuk dilaksanakan sesuai tupoksi. Saling bahu 

membahu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 
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Selesai arahan dan pembinaan dari Ketua 

Mahkamah Agung, acara dilanjutkan dengan 

mengunjungi ruang PTSP Dirjen Badilag dan peresmian 

oleh Ketua Mahkamah Agung. Semoga dengan telah 

diresmikannya ruang PTSP Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama, komunikasi keseluruh staker peradila 

agama dan pelayanan kepada masayarakat dapat 

terpenuhi dengan maksimal. 
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Ibadah Qurban Di PTA Pekanbaru 

 

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gema 

takbir hari tasyrik ketiga tepatnya tanggal 13 Dzulhijjah 

1441 H/ Senin 3 Agustus 2020 berkumandang di PTA 

Pekanbaru. Dalam merayakan Idul Adha 10 Dzulhijjah 

1441 H yang jatuh pada hari Jum’at tanggal 31 Juli 2020, 

PTA Pekanbaru melaksanakan Ibadah Qurban yang 
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dilaksanakan dihalaman belakang kantor PTA 

Pekanbaru. Hal ini sebagai salah satu bentuk meneladani 

sifat Nabi Ibrahim AS. 

 

Berdasarkan jadwal yang telah dibuat PTA 

Pekanbaru, penyembelihan hewan Qurban dilaksanakan 

pada pukul 08.30 WIB. Akan tetapi karena ada masalah 

teknis dengan mobil yang mengantarkan hewan Qurban 

ke PTA Pekanbaru, sehingga penyembilahan baru dapat 

dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Seperti tahun-tahun 

sebelumnya, PTA Pekanbaru memilih kerbau sebagai 

hewan Qurban, dan tahun ini PTA Pekanbaru 

menyembelih 3 ekor kerbau. 
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Dalam menghadapi pelaksanaan qurban di PTA 

Pekanbaru, semua personil telah dibagi menjadi panitia 

pelaksanaan qurban, sehingga seluruh personil ikut 

terlibat langsung dalam penyembelihan ini, mulai dari 

penyembelihan, pemotongan daging qurban dan 

pendistribusian daging qurban. Tak terkecuali Ibu-ibu 

PTA Pekanbaru dibantu Ibu-ibu Dharmayukti Karini 

PTA Pekanbaru bertugas untuk mnyiapkan hidangan 

makan siang. Dalam pendistribusian daging qurban, 

kupon qurban juga didistribusikan kepada masyarakat 

yang berada disekitar lingkungan kantor PTA 

Pekanbaru. 
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Semua personil saling bahu-membahu dalam 

menyelesaikan semua pekerjaan, sehingga dapat 

diselesaikan dengan cepat. Meskipun ada sedikit kendala 

karena keterlambatan datangnya hewan qurban, akan 

tetapi tidak menghalangi pelaksanaan qurban di PTA 

Pekanbaru. Semua kegiatan terlaksana dan berjalan 

dengan lancar dan sukses. 
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Memimpin Coffe Morning 

 

Selasa, 4 Agustus 2020, pimpinan PTA Pekanbaru 

kembali melaksanakan rapat rutin Coffee Morning, yang 

dilaksanakan di ruang kerja Ketua PTA Pekanbaru dan 

dipimpin langsung oleh Ketua PTA Pekanbaru. Seperti 

biasa rapat diikuti oleh seluruh pejabat struktural PTA 

Pekanbaru. 
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Dalam rapat dibahas mengenai rencana 

pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan PTA 

Pekanbaru. Yang pertama dibahas adalah mengenai 

kasus covid-19 di Pekanbaru yang meningkat. Hal ini 

tentu saja menjadi perhatian pimpinan PTA Pekanbaru. 

Oleh sebab itu, pimpinan PTA Pekanbaru menghimbau 

seluruh personil PTA Pekanbaru untuk disiplin dalam 

menjalankan protokol kesehatan, baik dalam 

melaksanakan tugas dikantor maupun diluar jam kantor. 

Pembahasan kedua yakni mengenai rencana pelaksanaan 

pelantikan Kabag Umum dan Keuangan serta Kasubag 

Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA Pekanbaru, 

disepakati pelaksanaannya dijadwalkan pada hari Selasa 

tanggal 11 Agustus 2020. Oleh sebab itu, bagian yang 

bertugas untuk mengurus semua perlengkapan terkait 

pelaksanaan pelantikan tersebut untuk segera 

melengkapinya. Sedangkan untuk pelantikan Ketua PA 

masih dalam tahap pembicaraan dengan rencana 

beberapa opsi, yang akan diputuskan dalam  rapat 

berikutnya. 
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Terkait pelaksanaan Zona Integritas di PTA 

Pekanbaru, tak lupa Ketua PTA Pekanbaru 

mengingatkan dihadapan peserta rapat bahwa personil 

PTA Pekanbaru harus selalu disiplin dalam mewujudkan 

PTA Pekanbaru menuju WBK dan WBBM, yang harus 

dilaksanakan dan diupayakan dengan maksimal dengan 

tetap memperhatikan kapasitas kemampuan dan 

kesehatan, karena sehat merupakan hal utama yang 

harus dimiliki sehingga dapat melaksanakan tugas 

dengan maksimal. 

Semoga agenda pelaksanaan tugas yang telah 

dibahas dalam rapat dapat terlaksana dengan baik dan 

lancar. 
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Persemian  Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi 

(SIGRASI) Pengadilan Agama Pekanbaru 

 

 

Rabu, 05 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan 

dengan 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah Pengadilan Agama 

Pekanbaru Launching Aplikasi Sistem Informasi 

Terintegrasi (SIGRASI). Acara ini dihadiri oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Bapak Dr. H. 

Harun S. S.H., M.H, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat 

Struktural/Fungsional, Pegawai/Karyawati dan tenaga 

Kontrak Pengadilan Agama Pekanbaru serta Pengadilan 

Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru yang mengikuti secara Virtual, acara dimulai 
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dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne 

Mahkakamh Agung RI disertai dengan doa yang 

dipandu oleh Drs. H. Affandi, M.H kegiatan ini 

diselenggarakan di Ruang Sidang Muadz Bin Jabal pukul 

14.00 WIB 

 

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru 

Drs. H. Usman, S.H., M.H, menyampaikan penjelasan 

singkat tentang Inovasi Sistem Informasi Terintegrasi 

(SIGRASI) Pengadilan Agama Pekanbaru dan 

dilanjutkan menyaksikan video Aplikasi SIGRASI. 
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Setelah video Aplikasi SIGRASI ditayangkan, Ketua 

PTA Pekanbaru yang didampingi oleh Ketua, Wakil 

Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama 

Pekanbaru serta di saksikan oleh seluruh yang hadir 

diruangan dan melalui virtual, Ketua PTA Pekanbaru 

menekan tombol SIGRASI sebagai bentuk resminya 

penggunaan Aplikasi SIGRASI Pengadilan Agama 

Pekanbaru dan sekaligus penandatanganan peresmian 

tanda penggunaan aplikasi SIGRASI. 
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Setelah Aplikasi Sigrasi diresmikan oleh Ketua PTA 

Pekanbaru, selanjutnya sambutan sekaligus pembinaan 

oleh Ketua PTA Pekanbaru. Dalam sambutannya Ketua 

PTA Pekanbaru Bapak Dr. H. Harun S. S.H., M.H, 

memberikan Apresiasi kepada Pimpinan Pengadilan 

Agama Pekanbaru dan jajarannya atas prestasi – prestasi 

yang telah diraih beserta inovasi-inovasinya dan 

mengucapkan terima kasih setinggi-tinginya kepada 

pimpinan PA Pekanbaru dan jajarannya telah 

menciptakan aplikasi ini dan insha Allah akan kita 

kembangkan lebih luas lagi sehingga bisa dimanfaatkan 

oleh PA Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru, Ketua PTA Pekanbaru menghimbau supaya 
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memupuk kerjasama dengan kebersamaan, keterbukaan 

dan keteraturan, apa yang telah di programkan Dirjen 

Badilag kita jalankan walaupun terdapat banyak 

kekurangan seperti kekurangan SDM, Personil, 

professional dan biaya oleh karena itu dibutuhkan 

kerjasama, komitmen bersama dan keterbukaan untuk 

itu kita perlu tiga hal yaitu; Informasi, Konsultasi dan 

Koordinasi. 

 

Terakhir pembinaan Ketua PTA mengicapkan 

terima kasih kepada Ketua PA Pekanbaru dan jajarannya 

dan Ketua - Ketua PA Wilayah hukum PTA Pekanbaru 

yang telah mengikuti acara ini, acara ditutup dengan foto 

bersama. 
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Purnabakti Hakim Tinggi Drs. H. M. Nasir Mas, SH., 

MH dan Pengantar Tugas Hakim Tinggi Drs. H. 

Maharnis, SH., MH 

 

Rabu, 5 Agustus 2020 PTA Pekanbaru 

melaksanakan acara purnabakti salah seorang hakim 

tinggi yakni Drs. H. M. Nasir Mas, SH., MHdan 

pengantar tugas hakim tinggi Drs. H. Maharnis, SH., MH 

ke PTA Medan. Acara dilaksanakan di Aula Utama PTA 

Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh personil PTA 

pekanbaru, Ibu-ibu Dharmayukti Karini PTA Pekanbaru, 

tamu undangan dari beberapa PA terdekat dan diikuti 

oleh selruh PA sewilayah hukum PTA Pekanbaru 

melalui zoom meeting. 
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Acara kali ini terasa spesial dan mengharukan, 

dikarenakan Pak Nasir Mas dan Pak Maharnis 

merupakan salah seorang yang telah berjuang dari awal 

karirnya dalam membangun peradilan agama di PTA 

Pekanbaru dan beberapa PA yang berada dalam wilayah 

hukum PTA Pekanbaru. Begitu juga halnya dengan Pak 

Maharnis, merupakan sosok yang memulai karir dari 

wilayah hukum PTA Pekanbaru. 

 

 

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya dan Himne Mahkamah Agung dan dilanjutkan 

dengan pembacaan do’a. Acara diisi dengan untaian kata 

perpisahan dari dari PTA Pekanbaru dalam hal ini 

diwakilkan oleh Ketua IKHAI PTA Pekanbaru Drs. H. 

Endang Muchlis, SH., MH. Pak Endang menguraikan 
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dengan singkat mengenai karir Pak Nasir dan Pak 

Maharnis yang sama-sama meniti karirdi peradilan 

agama dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru dan 

akhirnya bertemu kembali dengan sama-sama menjadi 

Hakim Tinggi di PTA Pekanbaru. Kedua sosok ini telah 

berkarir dan menorehkan pekerjaan yang baik selama 

bertugas di PTA Pekanbaru. Tak lupa Pak Endang 

mengucapkan selamat memasuki purnabakti untuk Pak 

Nasir Mas dan selamat bertugas di tempat baru kepada 

Pak Maharnis. 
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Acara dilanjutkan dengan kata perpisahan dari 

Bapak Drs. H. M. Nasir Mas, SH., MH, dilanjutkan 

dengan untaian kata perpisahan dari Bapak Drs. H. 

Maharnis, SH., MH dan ditutup dengan sambutan dari 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH. Baik 

Pak Nasir Mas, Pak Maharnis maupun Ketua PTA 

Pekanbaru sama-sama bernostalgia awal mula karir yang 

dimulai di peradilan agama dalam wilayah hukum PTA 

Pekanbaru. Dimana Pak Nasir Mas, Pak Maharnis dan 

Ketua PTA Pekanbaru sama-sama memulai karir di 

wilayah PTA Pekanbaru dalam waktu yang sama yakni 

pada tahun 1979. 

Ada pesan yang disampaikan Pak Nasir Mas dalam 

kata perpisahannya, yakni Jabatan tidak perlu dikerjar, 
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karena jika Allah menghendaki hal tersebut akan 

terpenuhi dan pesan kedua yakni bekerja dengan baik 

dan tegakkan disiplin, yang ketiga yakni masuk tepat 

waktu merupakan tanda awal untuk maju. 

 

Dalam sambutan Ketua PTA Pekanbaru beliau 

memberikan beberapa nasehat antara lain yang disiplin 

akan maju dan merupakan pangkal keberhasilan, dengan 

bermodalkan disiplin. Diakhir sambutannya beliau 

mengharapkan agar hubungan silaturrahmi tetap terjalin 

dengan baik dan ditutup dengan permohonan maaf. 
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Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata, 

foto bersama dan makan siang bersama. Selamat 

memasuki masa purnabakti kepada Pak Nasir Mas, yang 

merupakan sosok teladan yang patut dicontoh dalam hal 

kinerjanya, dan selamat atas promosi Pak Maharnis ke 

PTA Medan. 
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Pelantikan Kabag Umum dan Keuangan serta Kasubag 

Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA Pekanbaru 

 

Bertempat di Aula Utama PTA Pekanbaru, Senin 10 

Agustus 2020 PTA Pekanbaru melaksanakan pelantikan 

dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Bagian Umum 

dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Rumah Tangga PTA Pekanbaru. Acara dihadiri oleh 

seluruh personil PTA Pekanbaru dan Ibu-ibu 

Dharmayukti Karini Cabang PTA Pekanbaru. 
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Acara dimulai tepat pukul 10.30 WIB yang diawali 

dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne 

Mahkamah Agung, yang dilanjutkan dengan pembacaan 

do’a. Rangkaian acara diisi dengan pelantiakan, 

pengambilan sumpah jabatan dan pembacaan pakta 

integritas. Pelantikan ini dilaksanakan atas dasar surat 

keputusan Sektretaris Mahkamah Agung RI nomor 

473/SEK/KP.I/SK/VII/2020. Adapun pejabat yang 

diantik adalah : 
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Yufrizal, SH., MH, yang sebelumnya menjabat 

sebagai Sekretaris pada PA Tanjung Pinang Kelas I A, 

dan dilantik menjadi Kepala Bagian Umum dan 

Keuangan PTA Pekanbaru. 

Randi Susatrio, SE, yang sebelumnya menjabat 

sebagai Sekretaris pada PA Siak Sri Indrapura kelas II, 

dan dilantik menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 

Rumah Tangga PTA Pekanbaru. 

 

Dalam acara ini, Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. 

Harun S, SH., MH menyampaikan pidato pelantikan, 

yang antara lain menyampaikan beberapa hal antara lain 

bahwa mutasi ini merupakan suatu bentuk penyegaran 

untuk pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan 
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tugasnya. Atas nama pimpinan dan PTA Pekanbaru, 

Ketua PTA Pekanbaru mengucapkan selamat atas 

pelantikan yang baru saja dilaksanakan. Oleh sebab itu 

dimohon kerjasamanya dalam menjalankan tupoksi. 

Disiplin adalah salah satu kunci keberhasilan. Oleh sebab 

itu disiplin harus ditanamkan dalam diri tiap personil. 

Dalam pelaksanaan tugas, selain kedisiplinan juga harus 

selalu saling berkoordinasi, berkonsultasi dan saling 

berkomunikasi. Sebagai atasan harus dapat menjadi 

contoh teladan untuk bawahannya. 

Acara ditutup dengan foto bersama, ucapan 

selamat dan makan siang bersama. Selamat menjalankan 

tugas di PTA Pekanbaru, semoga dapat membawa PTA 

Pekanbaru menjadi lebih baik lagi kedepannya. 
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Pelantikan Ketua PA Tanjungpinang, Ketua PA 
Tembilahan, Ketua PA Tarempa dan Ketua PA 

Pangkalan Kerinci 
 

 

Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Ketua PTA  

Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH melantik 4 (empat) 

Ketua Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah 

hukum PTA Pekanbaru yakni Ketua PA Tanjung Pinang, 

Ketua PA Tembilahan, Ketua PA Tarempa dan Ketua PA 

Pangkalan Kerinci. Acara Pelantikan dan Pengambilan 

Sumpah Jabatan serta Serah Terima Jabatan dilaksanakan 

di Kabupaten Pelalawan, dikarenakan kondisi Pekanbaru 

yang berstatus Zona Merah. Mengingat protokol 

pelantikan masa pandemi covid-19, acara ini cuma 
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dihadiri oleh Ketua PTA Pekanbaru yang melantik, 

petugas pelantikan, pejabat yang dilantik dan beberapa 

orang pejabat struktural PA Pangkalan Kerinci. Acara 

dilaksanakan di Gedung Serba Guna Pemerintah 

Kabupaten Pelalawan. 

 

Adapun pejabat yang dilantik adalah : 

 H. Imaluddin, SH., MH, sebelumnya bertugas sebagai 

Wakil Ketua PA Tanjung Pinang Kelas IA, dan 

dilantik menjadi Ketua PA Tanjungpinang Kelas IA. 

 Endang Rosmala Dewi, A.Ag., M.Ag, sebelumnya 

bertugas sebagai Wakil Ketua PA Sibolga Kelas II, dan 

dilantik menjadi Ketua PA Tembilahan Kelas II. 

 Gita Febrita, S.HI., MH, sebelumnya bertugas sebagai 
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Wakil Ketua PA Tarempa Kelas II, dan dilantik 

menjadi Ketua PA Tarempa Kelas II. 

 H. Faisal, Lc, M.SI, sebelumnya bertugas sebagai 

Ketua PA Siak Sri Indra Pura Kelas II, dan dilantik 

menjadi Ketua PA Pangkalan Kerinci Kelas II. 

Serah terima jabatan dari Ketua PA yang mutasi 

kepada Ketua PA yang baru dilantik adalah : 

 H. M. Yusar, SH (Ketua PA Tanjung Pinang yang 

lama) kepada Drs. H. Imaluddin, SH., MH. 

 Khairunnas, S.Ag., MH (Ketua PA Tembilahan yang 

lama) kepada Endang Rosmala Dewi, S.Ag., MH. 

 Misdaruddin, S.Ag., MH (Ketua PA Tarempa yang 

lama) kepada Gita Febrita, S.HI 

 Baginda, S.Ag., MH (Ketua PA Pangkalan Kerinci 

yang lama) kepada Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M,SI. 

Pelaksanaan pelantikan ini dilaksanakan 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020. 
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Setelah selesai prosesi pelantikan, pengambilan 

sumpah jabatan dan serah terima, Ketua PTA Pekanbaru 

Dr. H. Harun S, SH., MH menyampaikan pidato 

pelantikan. Dalam pidato pelantikannya beliau 

menyampaikan ucapan selamat kepada Kaetua yang 

baru dilantik, dan terima kasih kepada Ketua yang lama 

atas kerjasamanya dan dedikasinya selama ini, semoga 

ditempat yang baru semakin sukses, dengan pelantikan 

ini secara otomatis tugas dan tanggungjawab berpindah 

kepada ketua yang baru. Diharapkan ketua yang baru 

dilantik dapat bekerjasama dan bekerja dengan sepenuh 

hati  tanpa mengeluh dengan kekurangan personil 
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terutama tenaga IT, keterbatasan anggaran, serta  tenaga 

professional. Dan kepada ketua yang baru diharapkan 

mendukung program Badilag 11 aplikasi yang telah 

dilauching, decorum dan selalu tetap mensosialisasikan 

program-program unggulan Badilag, semoga kita semua 

diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan 

diridhoi Allah SWT. 

Selamat kepada Ketua PA yang baru dilantik, 

semoga dapat membawa PA yang dipimpinbya lebih 

baik lagi dan Kepada Ketua PA yang telah dipromosi 

dapat melanjutkan perjuangannya di tempat tugas yang 

baru. 
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Peringatan HUT MARI Ke-75 

 

Hari ini Kamis, 19 Agustus 2020, Mahkamah Agung 

Republik Indonesia memasuki usia yang ke-75 tahun. 

Untuk memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke-75, 

Mahkamah Agung melalui surat dari Sekretaris 

Mahkamah Agung Nomor 1438/SEK/HM.01.2/8/2020 

tanggal 18 Agustus 2020 hal Peringatan HUT Ke-75 

Mahkamah Agung Secara Virtual. Menindaklanjuti surat 

tersebut, seluruh personil PTA Pekanbaru berkumpul di 

Aula Utama PTA Pekanbaru untuk mengikuti 

pelaksanaan upacara peringatan HUT Mahkamah Agung 

RI secara virtual yang dipimpin langsung oleh Ketua 

Mahkamah Agung RI Dr. H. Muhammad Syarifuddin, 
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SH., MH dari Halaman Gedung Mahkamah Agung. 

 

Dalam upacara ini dibacakan Visi dan Misi 

Mahkamah Agung, yakni Visi Mahkamah Agung 

Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, Misi 

Mahkamah Agung : 1. Menjaga kemandirian Badan 

Peradilan, 2. Memberikan pelayanan hukum yang 

berkeadilan kepada pencari keadilan, 3. Meningkatkan 

kualitas kepemimpinan Badan Peradilan, 4. 

Meningkatkan kredibilitas & transparansi Badan 

peradilan. 
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Dalam upacara ini, dalam sambutan pembinan 

upacara menyampaikan beberapa hal terkait 

pelaksanaan tupoksi dalam masa pandemi covid-19. 

Pelaksanaan HUT Mahkamah Agung RI disesuaikan 

dengan protokol kesehatan covid-19. Hal ini kita jadikan 

sebagai momentum untuk keberlangsungan dan 

optimalisasi peradilan, yang telah dicanangkan sejak 

tahun 2018. Selama 75 tahun, lembaga peradilan 

Indonesia telah melalui berbagai situasi dan kondisi, 

tantangan dan rintangan yang mengubah wajah 

peradilan Indonesia menjadi lebih baik dari masa ke 

masa. Jadikan pengalaman tersebut sebagai modal untuk 

menata diri menghadapi tantangan-tantangan 

selanjutnya. 
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Pada tahun 2020 ini, kita meghadapi tantangan 

yang berat, pandemi covid-19 datang, yang secara 

signifikan mengubah tatanan hidup manusia, yang 

berdampak pada semua aspek kehidupan. Tak terkecuali 

aspek penegakan hukum dan keadilan. Penegakan 

hukum yang bereadilan harus tetap berjaan dengan tetap 

memberikan perlindungan terhadp hak azazi manusia. 

Oleh sebab itu Mahkamah Agung merespon pandemi ini 

dengan berpijak pada azas keselamatan rakyat 

merupakan hukum tertinggi dengan mengeluarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di 

Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan 

Yang Berada Di Bawahnya. 

Pelaksanaan tupoksi harus tetap dapat berjalan 

dengan cepat, transparan, akuntabel dan adil. Oleh sebab 

itu dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

penyelesaian perkara, menjadi salah satu inovasi dan 

solusi dalam masa pandemi covid-19. Proses 

persidangan dengan pemanfaat TI menjadi kado pada 
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ulang tahun Mahkamah Agung RI ke-75 dengan tetap 

memperhatikan azas keselamatan rakyat dan aparatur 

peradilan. 

 

 

Pelaksanaan upacara ditutup dengan pembacaan 

do’a. Meskipun pelaksanaan  upacara peringatan HUT 

Mahkamah Agung RI ke-75 dilaksanakan secara 

sederhana, akan tetapi tetap berjalan dengan khidmat. 
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Pemotongan Tumpeng pada HUT HUT MARI Ke-75 

 

 

Setelah mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan 

HUT Mahkamah Agung RI ke -75 secara virtual, pada 

hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Ruang Aula Utama 

PTA Pekanbaru, PTA Pekanbaru melaksanakan 

pemotongan tumpeng dalam memeriahkan HUT 

Mahkamah Agung RI. 
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Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH didampingi Wakil 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., MH, Panitera 

PTA Pekanbaru Drs. H. Muhammad Nur, MH dan 

Sekretaris PTA Pekanbaru Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., 

MH. Pemotongan tumpeng pertama diserahkan kepada 

salah seorang Hakim Tinggi PTA Pekanbaru Drs. H. 

Endang Muchlis, SH., MH, pemotongan tumpeng kedua 

diserahkan kepada salah seorang Panitera Pengganti 

PTA Pekanbaru Kamaruzzaman, SH, pemotongan 

tumpeng ketiga diserahkan kepada Kasubag Keuangan 

dan Pelaporan PTA Pekanbaru Rahmi Gustina, SH., MH, 
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pemotongan tumpeng keempat diserahkan kepada 

Analis Kepegawaian PTA Pekanbaru Khaidir, S.HI dan 

pemotongan tumpeng kelima diserahkan kepada salah 

seorang satpam PTA Pekanbaru Maswandi. 

 

 

Setelah penyerahan pemotongan tumpeng kepada 

perwakilan personil PTA Pekanbaru, Ketua PTA 

Pekanbaru memberikan sambutan. Dalam sambutannya 

beliau menyampaikan beberapa hal diantaranya beliau 

berbanggan dari tahun ketahun atas kinerja aparatur 

peradilan PTA Pekanbaru karena bisa bekerja lebih baik 

lagi. Selalu aparatur peradilan harus selalu semangat dan 

bisa bekerja keras dan lebih baik lagi. Dalam bekerja 
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harus selalu disiplin, mari tingkatkan kinerja, 

kekompakan dan tetap menjaga kesehatan dan selalu 

menerapkan protokol kesehatan covid-19. Semoga 

kedepannya peradilan di Indonesia khususnya PTA 

Pekanbaru semakin mantap dan sukses. 
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Pelantikan Hakim Tinggi dan KPA Pekanbaru  

dan KPA Siak 

 

Rabu, 19 Agustus 2020, PTA Pekanbaru 

melaksanakan pelantikan Hakim Tinggi PTA Pekanbaru, 

pelantikan Ketua PA Pekanbaru dan Ketua PA Siak Sri 

Indrapura oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, 

SH., MH yang disertai serah terima jabatan Ketua PA 

Pekanbaru dan PA Siak Sri Indrapura. Acara ini 

dilaksanakan di Aula Utama PTA Pekanbaru yang 

dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB. Acara diikuti oleh 

seluruh personil PTA Pekanbaru dan tamu undangan 

dari PA Pekanbaru dan PA Siak Sri Indrapura. 
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Hakim Tinggi PTA Pekanbaru yang dilantik adalah 

: 

 H. Bustamin HP, SH., MH, yang sebelumnya berugas 

sebagai hakim tinggi di PTA Jambi. 

 H. Nasrul K, SH., MH, yang sebelumnya bertugas 

sebagai hakim tinggi di PTA Jayapura. 
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Ketua Pengadilan Agama yang dilantik adalah : 

 Ahmad Sayuti, MH, sebelumnya bertugas sebagai 

Wakil Ketua PA Pekanbaru, dilantik menjadi 

Ketua PA Pekanbaru. 

 Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag, sebelumnya 

bertugas sebagai Wakil Ketua PA Siak Sri 

Indrapura, dilantik sebagai Ketua PA Siak Sri 

Indrapura. 

Dalam acara ini juga dilaksanakan serah terima 

jabatan, yakni dari: 

 H. Usman, SH., MH (Ketua PA Pekanbaru yang lama) 

kepada Drs. Ahmad Sayuti, MH (Ketua PA Pekanbaru 

yang baru dilantik). 

 H. Faisal Saleh, Lc., M.SI (Ketua PA Siak Sri Indrapura 

yang lama) kepada Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag 

(Ketua PA Siak Sri Indrapura yang baru dilantik). 

Acara pelantikan ini dilaksanakan dengan 

berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor 174 dan 181/KMA/SK/VII/2020 

tentang promosi dan mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil 

Ketua dan Hakim pada lingkungan Mahkamah Agung 
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RI. 

 

 

Setelah rangkaian acara pelantikan dan 

pengambilan sumpah jabatan selesai dilaksanakan, acara 

dilanjutkan dengan pidato pelantikan oleh Ketua PTA 

Pekanaru Dr. H. Harun S, SH., MH. Dalam pidatonya 

beliau menyampaikan bahwa pelantikan ini 

dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol 

kesehatan covid-19. Dalam pidato pelantikan, Ketua PTA 

Pekanbaru mengingatkan seluruh yang hadir dalam 

pelantikan, kunci keberhasilan adalah disiplin, baik itu 

disiplin waktu maupun disiplin dalam penyelesaian 
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tugas. Menjalankan tupoksi dengan sebaik-baiknya. 

Hakim Tinggi adalah contoh untuk Hakim yang perada 

di pengadilan agama. Begitu juga untuk Ketua PA juga 

erupakan contoh untuk seluruh bawahannya. Tak lupa 

beliau mengucapkan selamat kepada hakim tinggi dan 

Ketua PA yang baru dialntik. Mudah-mudahan Allah 

SWt meridhai kita semua. 

Semoga dengan adanaya promosi dan mutasi ini 

dapat memberikan suasana baru dan penyegaran 

sehingga dapat memberikan hasil maksimal dalam 

pelaksanaan tupoksi. 
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Melantik KPA-KPA dalam Wil-PTA Pekanbaru 

 

Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, dengan 

tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, 

bertempat di Kota Sagu Selatpanjang tepatnya di Ruang 

Serbaguna PA Selatpanjang, Ketua PTA Pekanbaru Dr. 

H. Harun S, SH., MH melantik 4 (empat) ketua 

Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukum 

PTA Pekanbaru yakni Ketua PA Selatpanjang, Bengkalis, 

Dabo Singkep dan Teluk Kuantan yang dirangkai 

dengan serah terima jabatan. 
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Ketua Pengadilan Agama yang dilantik adalah : 

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag, dilantik sebagai 

Ketua PA Selatpanjang Kelas II, sebelumnya bertugas 

sebagai Ketua Teluk Kuantan Kelas II. 

Rika Hidayati, S.Ag., M.HI, dilantik sebagai Ketua 

PA Bengkalis Kelas II, sebelumnya bertugas sebagai 

Wakil Ketua PA Bengkalis Kelas II. 

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI, dilantik sebagai Ketua 

PA Dabo Singkep Kelas II, sebelumnya bertugas sebagai 

Wakil Ketua PA Dabo Singkep Kelas II. 

Niva Resna, S.Ag, dilantik sebagai Ketua PA Teluk 

Kuantan Kelas II, sebelumnya bertugas sebagai Wakil 

Ketua PA Teluk Kuantan Kelas II. 
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Setalah acara pelantikan dan pengambilan sumpah 

jabatan, dilaksanakan serah terima jabatan yakni dari 

Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag (Ketua PA Teluk Kuantan 

yang lama) kepada Niva Resna, S.Ag (Ketua PA Teluk 

Kuantan yang baru dilantik). 

Khoiriyah Roihan, S.Ag., MH (Ketua PA Bengkalis yang 

lama) kepada Rika Hadayati, S.Ag., M.HI (Ketua PA 

Bengkalis yang baru dilantik). 

Fithriati AZ, S.Ag (Ketua PA Selatpanjang yang lama) 

kepada Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag (Ketua PA 

Selatpanjang yang baru dilantik). 

 

Dalam acara pelantikan ini Ketua PTA Pekanbaru 

memberikan pidato pelantikan. Dalam pidatonya Ketua 
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menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa kunci 

dari keberhasilan adalah disiplin, karena tanpa disiplin 

tidak akan bisa mendapatkan keberhasilan. Seorang 

pimpinan jangan pernah mengelauh dalam mengemban 

tugasnya, karena aka nada bnyak persoalan yang akan 

dihadapi oleh seorang pimpinan seperti kekurangan 

personil, pegawai yang kurang professional, kekurangan 

anggaran dan lainnya. Seorang pemimpin berkewajiban 

untuk membina personilnya agar dapat menjalankan 

tupoksi dengan sebaik-baiknya. Pimpinan adalah role 

model untuk bawahannya. Bagi pejabat yang telah 

dilantik agar bekerja dengan semangat dan giat serta 

bekerja lebih baik lagi. Prestasi yang telah diraih oleh 

pimpinan yang lama agar dipertahankan dan 

ditingkatkan. Dalam pidato ini tak lupa Ketua PTA 

Pekanbaru mengingatkan, aplikasi dan program 

unggulan Badilag jangan pernah diabaikan, karena 

dibawah kepemimpinan Dirjen Badilag,   saat ini 

peradilan agama semakin terdepan, untuk itu mari sama-

sama kita dukung program beliau untuk ikut 

memajukan peradilan agama khususnya wilayah PTA 
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Pekanbaru. Ketua Pengadilan Agama juga harus ikut 

berperan dalam memajukan Darmayukti Karini, dengan 

menghimbau istri hakim/ pejabat untuk berperan aktif 

memajukan Darmayukti Karini dan mendukung 

program-programnya. 

Acara pelantikan berjalan dengan khidmat dan 

lancar. Selamat untuk pejabat yang baru dilantik dan 

yang telah dipromosi, semoga dapat bekerja lebih baik 

lagi ditempat yang baru. 
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Pelantikan Sekretaris PTA Pekanbaru Oleh Ketua PTA 
Pekanbaru 

 

 

Hari Selasa tanggal 1 September 2020, PTA 

Pekanbaru melaksanakan pelantikan Sekretaris PTA 

Pekanbaru, yang dilantik oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. 

H. Harun S, SH., MH. Pelantikan dilaksanakan di Aula 

Utama PTA Pekanbaru yang dihadiri oleh personil PTA 

Pekanbaru, Ketua PTA Palangkaraya, Panitera PTA 

Palangkaraya, Ketua PA Pekanbaru, Ketua PA 

Bangkinang, Ketua PA Pangkalan Kerinci, Ketua PA Siak 

Sri Indrapura dan Ibu anggota Dharmayukti Karini. 

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya dan Himne Mahkamah Agung yang dipandu oleh 
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dirijen Sri Wardhini, SH (Staf Panitera Hukum PTA 

Pekanbaru), dan dilanjutkan dengan pembacaan do’a 

oleh Panitera Pengganti PTA Pekanbaru Zulkifli, SH. 

 

Rangkaian acara pelantikan dan pengambilan 

sumpah jabatan berlangsung dengan khidmat dan 

lancar. Pejabat yang dilantik membacakan Pakta 

Integritas dengan lantang dan tegas. Adapun pejabat 

yang dilantik adalah Mukti Ali, S.Ag., MH yang dilantik 

sebagai Sekretaris PTA Pekanbaru, sebelumnya bertugas 
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sebagai Sektretaris PTA Palangkaraya. Pelantikan ini 

dilaksanakan dengan dasar Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor 

547/SEK/KP.I/SK/VIII/2020 tentang Promosi dan 

Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

 

Pidato pelantikan yang disampaikan Ketua PTA 

Pekanbaru dalam acara pelantikan ini antara lain bahwa 

pelantikan, pengambilan sumpah jabatan dan pakta 

integritas yang telah dilaksanakan dalam rangkaian 

acara pelantikan ini merupakan  awal mula bagi 

Sekretaris yang baru dilantik untuk menjalankan 

tugasnya di PTA Pekanbaru. Mudah-mudahan 

dilancarkan dalam menjalankan tupoksi sebagai 
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Sekretaris. Karena ini merupakan tugas yang berat, oleh 

sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik, harus 

ada saling informasi, koordinasi dan konsultasi dalam 

pelaksanaan tupoksi serta profesional dalam 

menjalankan tupoksi. Kepada Ibu Dharmayukti Karini, 

Ketua PTA Pekanbaru berpesan agar aktif dalam 

menjalankan organisasi, untuk selalu memotivasi suami 

dalam menjalankan tugas. 
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Acara pelantikan ditutup dengan foto bersama, 

ucapan selamat dan makan siang bersama. Selamat atas 

pelantikan Sekretaris PTA Pekanbaru. 
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Memimpin Coffe Morning 

 

Setelah sempat tertunda beberapa kali Coffee 

Morning PTA Pekanbaru karena adanya hal mendesak 

yang harus segera dilaksanakan, Rabu 2 September 

Coffee Morning kembali dialaksanakan. Bertempat di 

ruang kerja Ketua PTA Pekanbaru yang diikuti oleh 

seluruh pejabat struktural PTA Pekanbaru, Pejabat 

Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan 

Jasa. 

Rapat dimulai pada pukul 08.30 WIB dipimpin oleh 
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Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH. Coffee 

Morning kali ini dofokuskan untuk membahas mengenai 

kesiapan PTA Pekanbaru dalam penilaian Zona 

Integritas oleh Menpan RB yang dijadwalkan akan 

dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pada bulan 

September hingga Oktober 2020. Oleh sebab itu PTA 

Pekanbaru harus telah siap apabila sewaktu-waktu pada 

bulan tersebut datang Menpan RB untuk melakukan 

evaluasi / penialai Zi PTA Pekanbaru. Seluruh personil 

harus saling bahu membahu dalam mewujudkan ZI. 

Yang harus disiapkan dalam waktu dekat adalah Survei 

Kepuasan Masyarakat, video profil PTA Pekanbaru dan 

presentasi Ketua PTA Pekanbaru dalam pelaksanaan ZI 

di PTA pekanbaru. 

Pembuatan video profil PTA Pekanbaru juga turut 

dibahas dalam coffee morning dan dilakukan pemutaran 

video profil PTA Pekanbaru yang masih dalam bentuk 

gambaran secara umum dan perlu untuk dirampungkan 

segera. Dalam video profil ini nantinya akan 

menggambarkan PTA Pekanbaru dalam menjalankan 

tupoksi dan juga mengenai pembangunan Zona 
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Integritas di PTA Pekanbaru. 

Semoga yang telah dibahas dalam Coffee Morning 

ini dapat terlaksana dengan lancar, sehingga pekerjaan 

yang telah ditargetkan dapat tercapai. 
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Memimpin Coffe Morning 

 

Selasa, 8 September 2020, pimpinan PTA Pekanbaru 

melaksanakan jadwal rutin Coffee Morning yang 

dilaksanakan di Ruang Kerja Ketua PTA Pekanbaru. 

Eapat diikuti oleh seluruh pejabat struktural, Pejabat 

Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan 

Jasa PTA Pekanbaru dan dipimpin oleh Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH. 

Coffee Morning kali ini membahas beberapa hal 



380 
 

yakni : 

a) Menyikapi perkembangan meningkatnya penyebaran 

kasus Covid-19 serta memperhatikan kebijakan 

Menpan yang tertuang dalam Surat Edaran Menpan 

Nomor 67 tahun 2020, Surat Edaran Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2020, Surat Edaran 

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2020 

tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal 

baru, maka PTA Pekanbaru melakukan antisipasi : 

- Melakukan tes swab kepada pegawai PTA 

Pekanbaru dengan catatan apabila hasil swab 

suami/ isteri dari pegawai PTA Pekanbaru 

positif covid-19. 

- Melakukan penyemprotan disinfektan di setiap 

ruangan PTA Pekanbaru secara berkala (2 kali 

seminggu). 

- Tetap menjaga protokol kesehatan dalam 

beraktifitas sehari-hari yakni memakai masker, 

cuci tangan, memakai sabun dan menjaga jarak. 

- Apabila ada pegawai PTA Pekanbaru yang 

mengalami demam atau flu, maka diperintahkan 
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untuk melaksanakan tugas kantor dari rumah/ 

WFH. 

b) Sehububungan Menpan akan melakukan penilaian 

terhadap pembangunan Zona Integritas via virtual, 

diharapkan kepada seluruh area untuk 

menyempurnakan narasi dari masing-masing area. 

c) Kepagawaian agar merevisi SK yang perlu direvisi 

karena adanya perubahan formasi personil dalam 

waktu dekat. 

d) Bagian umum agar melakukan pengawasan 

terhadap keindahan, kerapian dan kebersihan 

kantor. 

e) Bagian umum agar melakukan pengawasan 

terhadap keindahan, kerapian dan kebersihan 

kantor. 

Semoga pelaksanaan tugas di PTA Pekanbaru dapat 

berjalan lebih baik dan lebih maksimal lagi, dan PTA 

Pekanbaru dapat mewujudkan PTA Pekanbaru menuju 

WBK dan WBBM. 
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Hadiri Acara Pembagian Masker  masyarakat Provinsi 
Riau # Ayo Pakai Masker 

 

 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH 

bersama dengan  Anggota Forkopimda Provinsi Riau 

menghadiri Acara pembagian masker secara serentak, 

kampenye jaga jarak dan hindari kerumunan yang di 

laksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Riau pada 
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Tanggal 10 September 2020. Kegiatan ini dilakukan 

dalam rangka salah satu cara untuk memutus mata 

rantai penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Riau. 
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Ketua PTA Pekanbaru turut serta menyerahkan 

secara simbolis bantuan masker kepada masyarakat dan 

instansi yang ada di daerah Pekanbaru. 
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Memimpin Coffe Morning 

 

Selasa, 15 September 2020, seperti jadwal yang telah 

ditetapkan terdahulu, setiap selasa adalah jadwal Coffee 

Morning, dimanan seluruh pimpinan PTA Pekanbaru 

berkumpul melaksanakan rapat guna membahas hal-hal 

terkait pelaksanaan tugas dan “isu hangat” yang harus 

ditangani dengan cepat. Coffee Morning kali ini 

dilaksanakan di ruang kerja Ketua PTA Pekanbaru Dr. 
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H. Harun S, SH., MH yang dipimpin langsung oleh 

beliau yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, 

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan 

Barang dan Jasa PTA Pekanbaru. 

Sesuai dengan arahan dari Ketua PTA Pekanbaru, 

coffee morning kali ini di fokuskan untuk mendengarkan 

laporan dari tiap Kasubag, Kabag, Panmud, Panitera dan 

Sekretaris mengenai tupoksi yang telah diaksanakan 

seminggu yang lalu dan rencana serta target yang akan 

dilaksanakan dalam pelaksanaan tupoksi seminggu 

kedepan. Secara bergantian Kasubag, Kabag, Panmud, 

Panitera dan Sekretarsi memberikan laporannya sesuai 

dengan yang diminta Ketua PTA Pekanbaru. Begitu juga 

halnya dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat 

Pengadaan Barang dan Jasa juga turut melaporkan atau 

memberikan masukan terhadap pelaksanaan tupoksi 

PTA Pekanbaru. 

Dari laporan yang disampaikan, Ketua PTA 

Pekanbaru menanggapi beberapa hal yang menjadi 

pertanyaan antara lain mengenai pengawasan ke daerah 

yang ditunda dulu mengingat kondisi penyebaran covid-
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19 yang meningkat dan pelaksanaan bimtek kejurusitaan 

yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan oktober 

tahun ini juga ditunda dulu karena kondisi covid-19. Tak 

lupa beliau juga menyampaikan bahwa dalam 

penyelesaian tupoksi harus dilaksanakan dengan cekatan 

dan saling koordinasi, konsultasi dan kerjasama. Semoga 

pelaksanaan tuposki PTA Pekanbaru selalu dapat 

berjalan dengan lancar, dan apabila ada hambatan dan 

kendala dalam pelksanaan tupoksi dapat dicarikan solusi 

terbaik dalam penyelesaiannya. 
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Pimpinan PTA Pekanbaru Gelar Rapat  
Beserta Seluruh Jajarannya 

 

Bertempat di Aula Utama PTA Pekanbaru, Rabu 16 

September 2020, pimpinan PTA Pekanbaru beserta 

seluruh jajarannya melaksanakan rapat guna membahas 

mengenai persiapan PTA Pekanbaru dalam menghadapi 

asessmen surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu 

(APM) Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut surat dari 

Badilag Nomor 3145/DJA.3/HM.00/9/2020 tanggal 3 

September 2020 Revisi Surat Pelaksanaan Asessemn 

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020. 

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PTA 

Pekanbaru Dr. H. Syahril, SH., MH sebagai Ketua  TIM 

APM PTA Pekanbaru didampingi. Hadir dalam rapat 



389 
 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH, 

Panitera, Sekretaris dan seluruh personil PTA 

Pekanbaru. 

 

Rapat dibuka oleh Panitera PTA Pekanbaru Drs. H. 

Muhammad Nur, MH. Sebelum penjelasan mengenai 

asessmen surveillance, Ketua PTA Pekanbaru terlebih 

dahulu memberikan arahan dan petunjuk mengenai 

asessmen surveillance APM yang dijadwalkan akan 

dilaksanakan pada bulan Oktober nantinya. Dalam 

arahannya, beliau menyampaikan beberapa hal antara 

lain bahwa PTA Pekanbaru sudah mendapatkan 

predikat A Excellent dalam hal APM, oleh sebab itu 

predikat tersebut harus dipertahankan, disamping 

kesibukan sedang mewujudkan Zona Integritas di PTA 
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Pekanbaru. ini merupakan tantangan dan komitmen 

bersama untuk dapat mewujudkan keduanya. Oleh 

sebab itu diperlukan kerja keras dengan penuh semangat 

dan keikhlasan dalam melaksanakannya agar dapat 

terwujud. 

 

Dalam penjelasan mengenai asessmen surveillance 

APM tahun 2020, Wakil Ketua PTA Pekanbaru 

menyampaikan mengenai gambaran eviden yang harus 

dipersiapkan. Karena beberapa hal yang berbeda dari 

asessmen surveillance APM yang sebelumnya. Dalam hal 

ini, yang akan disurveillance adalah kegiatan-kegiatan 

yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Oleh sebab itu 

tiap sub bagian bertanggung jawab dalam melengkapi 

dokumen-dokumen atas kegiatan yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2020. Sesuai dengan SK Ketua 
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PTA Pekanbaru tentang tim APM PTA Pekanbaru Tahun 

2020, bahwa semua personil yang telah ditunjuk 

bertanggung jawab untuk menyiapkan dokuemn yang 

diminta sesuai dengan LKE telusur dokumen APM. 

 

Penjelasan mengenai APM juga disampaikan oleh 

Panitera PTA pekanbaru Drs. H. Muhammad Nur, MH 

dan Sekretarsi PTA pekanbaru Mukti Ali, S.Ag., MH 

sebagai tambahan penjelasan yang disampaikan oleh 

Wakil Ketua PTA Pekanbaru. Semoga pemaparan ini 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga 

asessmen surveillance APM yang akan dilaksanakan 

nantinya memberikan hasil yang memuaskan. 
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Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau 

 

 

Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., MH 

menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau pada 

hari Kamis tanggal 17 Septembet 2020. 

Agenda rapat tersebut adalah : 

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang 

rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau 
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kecil Provinsi Riau Tahun 2020-2024 oleh Kepala 

Daerah. 

2. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang 

penyelenggaraan insvestasi pemerintah daerah oleh 

komisi III DRRD Provinsi Riau. 

3. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan atas perda no 21 tahun 2018 tentang 

penyelenggaraan kesehatan oleh Kepala Daerah. 

 

  



394 
 

III.    PESAN-PESAN DALAM PEMBINAAN  

Di antara kewajiban dan tanggung jawab yang 

diemban ketua pengadilan Tinggi Agama adalah 

memberikan pembinaan dan mengawasi jalannya roda 

organisasi satker yang berada di bawahnya. Hal ini 

karena Pengadilan Tinggi Agama menjadi ujung tombak 

Mahkamah Agung di daerah. 

Di saat normal, pembinaan bisa dilakukan dengan 

leluasa dan tanpa hambatan dengan cara turun langsung 

ke satker yang berada di bawah PTA Pekanbaru tanpa 

ada rasa khawatir dan tidak ada protokoler kesehatan 

yang ketat. Namun di pertengahan tahun pertama 

memimpin PTA PKU tepatnya di pertengahan bulan 

Maret, Wabah Corona atau Covid-19 sudah mulai 

memasuki Provinsi Riau sehingga pembinaan ke bawah 

tidak dapat dilakukan melalui kunjungan kerja. Meski 

kunjungan kerja dalam rangka pembinaan tidak bisa 

dilakukan, pengawasan dan pembinaan tetap harus 

dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah 

yang diemban. Maka Teleconference menjadi salah satu 

alternative yang sangat menguntungkan terlaksananya 
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pembinaan tersebut. Dalam pembinaan terhadap internal 

pegawai PTA Pekanbaru dan  pegawai satker-satker 

yang ada di bawah ada beberapa pesan penting 

yangsering disampaikan di antaranya pentingnya 

kedisiplinan sebagai kunci kesuksesa, menjaga 

kekompakan dan kebersamaan, pentingnya konsultasi 

dan kordinasi, pentingnya, bersyukur dan lain-lain yang 

akan dijabarkan secara ilmiah sebagai berikut : 

1. Disiplin dalam Bekerja 

Secara terminologis disiplin berasal dari kata latin 

yaitu disiplina yang berarti pengajaran, latihan dan 

sebagainya (berawal dari kata disiplus yaitu seorang 

yang belajar). Jadi secara etimologis ada hubungan 

pengertian antara discipline dengan disciple (Inggris) yang 

berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau aliran. 

Bila dalam dunia kerja, maka disiplin diartikan 

suatu keadaan tertib di mana keadaan seseorang atau 

sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi 

tersebut berkehendak mematuhi dan menjalankan 

peraturan-peraturan pengadilan baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis dengan dilandasi kesadaran dan 
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keinsyafan akan tercapainya suatu kondisi antara 

keinginan dan kenyataan dan diharapkan agar para 

pegawai memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam 

bekerja sehingga produktivitasnya meningkat. 

Disiplin kerja bukan hanya masalah dominasi 

peraturan dan hukuman yang diterapkan, seringkali 

pengadilan memberlakukan beberapa aksi pendisiplinan 

agar pegawai terbiasa menjaga kedisiplinan. Padahal 

perilaku disiplin kerja bisa terbentuk sendiri manakala 

pegawai dan manajemen memiliki rasa percaya satu 

sama lain. 

Tujuan utama dari disiplin kerja adalah demi 

kelangsungan organisasi atau pengadilan sesuai dengan 

motif organisasi atau pengadilan yang bersangkutan baik 

hari ini maupun hari esok. Menurut Sastrohadiwiryo 

dalam Irwan (2006) secara khusus tujuan disiplin kerja, 

adalah: 

1. Agar para pegawai menepati segala peraturan dan 

kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan 

kebijakan organisasi yang berlaku, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, serta melakukan perintah 
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manajemen dengan baik. 

2. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya serta mampu memberikan 

pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu 

yang berkepentingan dengan organisasi sesuai 

dengan bidang pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 

3. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara 

sarana dan prasarana, barang dan jasa organisasi 

dengan sebaik-baiknya. 

4. Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi 

sesuai dengan norma yang berlaku pada organisasi. 

5. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang 

tinggi sesuai dengan harapan organisasi, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Kedisiplinan kerja merupakan hal penting yang 

perlu diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. 

Ada beberapa alasan mengapa kedisiplinan kerja perlu 

dipelihara, antara lain: 

1. Mengurangi perilaku tidak disiplin. 

Tujuan utama dari menerapkan kedisiplinan kerja 
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adalah mengurangi perilaku tidak disiplin, seperti 

keterlambatan kerja/absensi yang sering mengganggu 

produktivitas kerja. 

2. Mengurangi pelanggaran pegawai 

Penerapan disiplin kerja secara konsisten dan adil 

akan memperkuat aturan yang telah ditetapkan dan 

kayawan akan cenderung lebih menghormati peraturan 

serta mengurangi pelanggaran. 

3. Membangun dan menjaga kebiasaan kerja pegawai 

Kedisiplinan yang diterapkan akan dapat 

membangun dan menjaga kebiasaan yang baik bagi 

pegawai dalam menjaga peraturan dan sistem yang 

ditetapkan di kantor secara konsisen. 

4. Membantu menghindari masalah hukum 

Dengan terbiasa menerapkan disiplin kerja secara 

konsisten, maka bisa membantu menghindari masalah 

hukum di kemudian hari. Misalnya dengan adanya 

perjanjian tertulis di atas kertas, semuanya akan jelas di 

mata hukum. Ketika ada masalah yang timbul berkaitan 

dengan hal tersebut, perjanjian yang sudah dibuat dapat 

menjadi landasan hukum. 
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Sedangkan cara menjaga agar disiplin kerja tetap 

terpelihara dengan baik dapat dilakukan dengan 

menciptakan jadwal kerja bulanan, mingguan dan 

harian. Hal ini akan dapat memotivasi diri untuk 

berdisiplin dalam mengerjalannya secara tepat waktu. 

Cara berikutnya adalah kerjakan hal yang menurutmu 

mudah, bukan berarti pekerjaan yang agak sulit tidak 

dikerjakan. 

Dengan memegang teguh sikap disiplin kerja akan 

banyak keuntungan yang didapat, antara lain 

memudahkan pencapaian tujuan, meningkatkan harga 

diri, meningkatkan kebiasaan hidup yang teratur dan 

baik, serta menjamin keberhasilan yang lebih besar. 

Disiplin kerja dapat menyelamatkan seseorang dari 

berbagai kegagalan dan bisa berkontribusi secara 

signifikan untuk meraih keselamatan dan keberhasilan. 

Betapa berartinya seseorang yang terbiasa hidupnya 

disiplin dengan ketat. 

Disiplin kerja tidak hanya berguna untuk diri 

sendiri tetapi berguna juga untuk pengadilan. Semakin 

berhasil menerapkan disiplin kerja pasti akan semakin 
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baik pula performamu di kantor. 

2. Menjaga Kekompakan dan Kebersamaan dalam 

Bekerja 

Pengertian kekompakan adalah bekerja sama secara 

teratur dan rapi, bersatu padu dalam menghadapi suatu 

pekerjaan yang biasanya ditandai adanya saling 

ketergantungan. Selanjutnya Mangkuprawira (2009) 

menyatakan bahwa Kekompakan (cohesiveness) adalah 

tingkat solidaritas dan perasaan positif yang ada dalam 

diri seseorang terhadap kelompoknya. 

Kekompakan kelompok bukanlah senjata rahasia 

dalam pencarian untuk peningkatan kinerja kelompok 

atau tim. Caranya agar berhasil adalah dengan menjaga 

agar ukuran kelompok-kelompok tugas tetap kecil, 

menyakinkan standarstandar kinerja dan sasaran-sasaran 

harus jelas dan dapat diterima, mencapai beberapa 

keberhasilan awal dan mengikuti petunjuk-petunjuk 

praktis. Tim kerja yang dipilih sendiri di mana orang-

orang mengangkat teman satu timnya sendiri dan cara-

cara sosial selepas kerja dapat merangsang kekompakan 

sosio-emosional. Membantu perkembangan kekompakan 
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sosio-emosional perlu diseimbangkan dengan 

kekompakan tim. 

Menurut West (2002), “Ada 5 (lima) hal yang bisa 

menjadi bahan latihan kekompakan dalam sebuah tim, 

yaitu: 

a. Komunikasi, meliputi kelancaran komunikasi, tepat 

dan akurat menyampaikan informasi, dan saling 

terbuka. 

b. Respek satu sama lain, meliputi memahami 

kebutuhan dan mendengarkan pendapat pihak lain, 

memberikan feedback konstruktif, serta memberi 

apresiasi. 

c. Kesiapan menerima tantangan, juga kegigihan dan 

ketekunan dalam bekerja. 

d. Kerja sama, meliputi kemampuan memahami 

pentingnya komitmen, kepercayaan, penyelesaian 

masalah bersama, kejelasan tujuan, memberi 

dukungan dan motivasi, serta mengakui 

kesuksesan. 

e. Kepemimpinan, baik memimpin orang lain, tim, 

maupun memimpin diri sendiri. 



402 
 

Hal terpenting adalah bahwa teamwork harus 

dibangun atas dasar kekompakan yang utuh. 

Kekompakan ditandai dengan kuatnya hubungan antar 

anggota tim yang saling merasakan adanya 

ketergantungan dalam urutan tugas, ketergantungan 

hasil yang ingin dicapai dan komitmen yang tinggi 

sebagai bagian dari sebuah tim. 

Karena kekompakan pentingnya kerja tim, kita 

harus mencontoh yang telihat dari kekompakan pada 

gambar perlombaan (contoh) perahu naga. 

 

Dalam perlombaan perahu naga diperlihatkan 

bahwa seluruh anggota tim harus kompak, bekerja 

sekuat tenaga dan saling bahu-membahu untuk 

melaksanaan tugasnya. 
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Dalam tim tersebut mempunyai tugas masing-

masing seperti : ada yang bertugas memberikan 

semangat, mendayung dan pengarahkan arah perahu. 

Misalnya yang bertugas sebagai pendayung , dalam 

mendayung harus serempak, saling bekerja keras dan 

dalam mendayung searah dan seirama. Seandainya 

pendayung dalam bekerja itu sendiri-sendiri tidak searah 

dan tidak kompak dalam mendayung, misalnya ada 

yang mendayung maju, atau bahkan lebih fatal lagi jika 

mendayung ke belakang, atau bahkan mendayung ke 

kanan , kekiri, atau bahkan ada yang diam saja, tentunya 

perahu tidak akan bergerak tanpa arah dan bahkan 

memungkinkan perahu tidak akan bergerak sama sekali. 

Yang lebih fatal lagi karena tim tidak kompak maka 

perahu bisa saja kalah oleh perahu lain bahkan oleh 

perahu yang hanya mendayung dengan tangan (tanpa 

dayung karena pelengkapan kurang). 

Oleh karena itulah sangat pentingnya kekompakan 

didalam kerja tim. Jika tim kompak dan tentunya 

Kemenangan yang diperoleh. 

Begitu juga dengan sekolah, perlu dibangun kerja 
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tim yang kompak, karena dengan kekompakan tujuan 

dapat tercapai. perahu diibaratkan adalah sekolah. arah 

perahu ibarat tujuan atau visi misi sekolah dan 

pendayung merupakan seluruh untuk di dalam sekolah 

(guru , dll). 

3. Urgensi Koordinasi dan Konsultasi dalam Bekerja 

Koordinasi merupakan salah salah satu fungsi 

manajemen yang memegang peranan penting dan setara 

dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan 

dari koordinasi bisa menjamin keberhasilan pelaksanaan 

pekerjaan atau pencapaian tujuan sebuah organisasi. 

Perlukah pemahaman koordinasi yang baik dalam 

memanajemen organisasi? 

Pemahaman yang baik atas koordinasi 

memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan 

melaksanakan koordinasi dengan baik. Kesuksesan 

koordinasi akan menciptakan keharmonisan dan 

keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan, sebagai salah satu fungsi manajemen 

koordinasi merupakan fungsi pengikat, penyeimbang 

dan penyelaras semua aktifitas dan usaha, maka dapat 
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disimpulkan bahwa setiap fungsi manajemen pasti 

memerlukan fungsi koordinasi. Kebutuhan akan 

koordinasi tidak dapat dihindarkan karena setiap 

organisasi pasti mempunyai unit-unit atau satuan-satuan 

organisasi yang mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi 

mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. 

Terciptanya koordinasi yang baik antar unit atau 

departemen dapat meminimalisir terjadinya kesalahan 

dan konflik sehingga proses kegiatan dapat berjalan 

dengan efektif. 

Itu lah pentingnya koordinasi dalam sebuah 

organisasi untuk memanajemen dan mengusahakan 

terjadinya keselarasan dan keseimbangan antara 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang 

lainnya di dalam organisasi tersebut. 

Jika dalam organisasi harus terdapat the principle 

of coordination (asas koordinasi), maka di dalam 

koordinasi sendiri harus memiliki sens of cooperation 

yaitu perasaan untuk bekerjasama. Mustahil dalam 

sebuah organisasi dapat tercipta koordinasi yang baik, 

jika orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki 
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rasa untuk saling bekerja sama antara bagian yang satu 

dan lainnya. 

Jika rasa saling bekerja sama antar bagian dalam 

organisasi sudah terintegrasi dengan baik maka tujuan 

dari berdirinya organisasi akan tercapai dengan efisien. 

Karena terhindar dari ketimpangan informasi dan 

kesimpangsiuran kewenangan antara bagian satu dan 

bagian lainnya.  
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4. Pentingnya Keterbukaan (transparansi) dalam 

Pekerjaan 

Transparansi telah menjadi tuntutan yang sangat 

penting di tempat kerja. Para pekerja ingin merasa 

nyaman dalam sebuah lingkungan kantor di mana 

mereka selalu bisa mendapat kejelasan. 

Jika saja setiap pemimpin dalam pengadilan bisa 

bersikap terbuka kepada anak buahnya, mereka bisa 

merasakan beberapa keuntungan ini. 

a. Masalah lebih cepat dituntaskan 

Para pekerja akan lebih mudah untuk belajar dan 

mampu lebih mudah menuntaskan masalah ketika 

pemimpinnya bisa bersikap transparan. Apa pun 

masalah itu, baik dari sesama anggota tim di kantor 

maupun masalah dengan pihak luar, seorang pemimpin 

harusnya bisa lebih terbuka pada anak buahnya. 

Pemimpin harus mau memaparkan masalah, tanpa 

ditutup-tutupi, untuk kemudian sama-sama mencari 

solusinya. Masalah yang ditutup-tutupi hanya akan 

menimbulkan prasangka dan akhirnya rasa tidak 

percaya dari bawahan kepada atasan 
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b. Tim lebih mudah dibentuk 

Pembentukan tim yang solid bisa terjadi ketika 

pemimpin dan bawahan bisa saling berdiskusi tentang 

segala hal, termasuk mengenai kekuatan serta kelemahan 

yang dimiliki tim. Hubungan antar anggota tim pun bisa 

makin terbentuk, karena masing-masing memiliki rasa 

percaya dan tujuan yang sama, yaitu kesuksesan tim. 

Perlu dipahami juga bahwa transparansi dapat 

membuat hubungan untuk lebih cepat dewasa. 

Keterbukaan di lingkungan kerja dapat menghindarkan 

kesalahpahaman yang bisa menyebabkan tensi dan 

cekcok antar rekan kerja. 

c. Performa kerja lebih tinggi 

Pada akhirnya, rasa percaya yang terbentuk antar 

anggota tim dan atasan bisa meningkatkan performa 

kerja. Hal ini karena tiap anggota tim bekerja dengan 

satu keinginan sama yang disepakati bersama. 

Selain itu, mereka pun akan lebih nyaman bekerja 

di lingkungan yang serba terbuka dan transparan dalam 

hal berkomunikasi. 
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5. Responsip  

Dari sisi strata jabatan di pengadilan, Anda harus 

memahami bahwa sikap atasan memiliki pengaruh yang 

besar pada pegawai yang bekerja di bawahnya. Sikap 

atasan yang terbuka dan selalu memberi respon terhadap 

kinerja pegawai bisa jadi penambah semangat yang baik. 

Pegawai yang merasa diperhatikan tentu akan memiliki 

etos kerja yang lebih besar karena merasa apa yang 

mereka lakukan direspon oleh atasannya. Respon yang 

diberikan bisa beragam, mulai dari respon atau teguran 

langsung pada pegawai, memberikan motivasi, 

memberikan kritik membangun, atau bisa juga 

memberikan semacam lomba inovasi terhadap 

pengadilan. 

Hal-hal seperti ini akan memberikan perasaan 

positif untuk pegawai karena tentu akan terbentuk 

kedekatan hubungan profesional yang konstruktif. 

Efeknya, pegawai akan memberikan upaya yang lebih 

demi kemajuan dan produktivitas pengadilan.  
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6. Fungsi dan Peran Isteri atas Kinerja Suami 

Banyak hadist, petuah maupun kata kata bijak yang 

menggambarkan begitu mulia, terhormat, dan krusialnya 

peran seorang wanita yang tak lain kodratnya adalah 

sebagai istri dari suami mereka. Dalam sebuah Alhadist 

Syarif disebutkan bahwa Wanita (seorang ibu) itu adalah 

mengurus di dalam rumah suaminya dan mendidik 

putra- putrinya”. Dalam hadist lain disebutkan,Wanita 

itu ibarat sekolah, jika kalian mendidiknya dengan baik 

berarti kalian sedang mempersiapkan sebuah bangsa 

dengan baik (Al hadist)”. 

Ahlul Hikmah juga menyebutkan, wanita adalah 

tiang negara, apabila kaum wanita yang ada itu baik, 

maka baiklah negara itu, dan apabila wanita yang ada itu 

rusak, maka rusaklah Negara. 

Lain Hadist lain kata kata orang bijak, yang 

mengatakan dibelakang laki-laki sukses, terdapat dua 

wanita hebat yaitu, ibunya dan istrinya. 

Sayangnya peran strategis dan krusial dari seorang 

wanita / isteri bagi suaminya masih belum dipahami 

oleh para wanita / isteri sehingga banyak membawa 
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suami pada kegagalan bahkan masuk penjara 

Menciptakan suasana yang nyaman bagi para 

suami baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan 

kerja dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas para 

suami sehingga pada akhirnya dapat meingkatkan karir 

para suami. Permasalahan rumah tangga dan anak anak 

di rumah sebisa mungkin diselesaikan secara mandiri 

oleh para isteri kalaupun harus diberitahukan kepada 

suami harus dilakukan dengan cara, waktu, tempat dan 

suasana yang santai dan menyenangkan sehingga tidak 

membuat para suami terbebani dan stress sehingga 

mempengaruhi kinerja para suami. 

Kata “peran” mempunyai arti : “pengaruh, bagian”, 

seorang istri pasti memiliki pengaruh ataupun bagian 

dari karir / kesesuksesan yang diperoleh suami, hal itu 

tidak dapat dielakkan karena, istri adalah orang terdekat 

suami. 

Ada banyak teori tentang peran antara lain Soejono 

Soekanto menjelaskan bahwa Peranan atau role 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peranan 

mencakup (3) tiga hal pertama : Peranan meliputi norma 
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yang dihubungkan dengan posisi atau tempatseseorang 

dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaianperaturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupankemasyarakatan. Kedua : 

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi dan ketiga : Peranan juga dapat dikatakan 

sebagai perilaku individu yang penting bagistruktur 

sosial dalam tatanan masyarakat. 

Rasulullah Muhammad, SAW. mengatakan bahwa 

wanita adalah juga pemimpin di rumah dan ia akan 

dimintakan pertanggungjawaban atas perannya tersebut. 

Dalam sejarah para muslimah telah memainkan 

perannya dalam berbagai bidang; di medan jihad, di 

masjid dan jugadi rumah. Namun dengan tetap menjaga 

akhlaq dan adab Islami. Ini dilakukan dengan tetap 

menjaga perannya yang utama yaitu mendidik anak, 

menjaga keluarga yang dibangun atas mawaddah dan 

rahmah, juga tetap menciptakan suasana tenang dan 

damai dalam rumah tangga 

Prof. Dr. Hj Zakiyah Darajat menuliskan, bahwa 
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wanita mempunyai fungsi yang sangat penting, karena 

wanita masuk dalam segala segi kehidupan. Sebagai ibu, 

wanita mempunyai fungsi sebagai pembina pertama bagi 

pendidikan, pribadi, prilaku dan kesehatan jiwa 

anaknya, dan dalam kehidupan keluarga, yang tercermin 

dalam hubungan suami-istri dan sikap mental sehingga 

kehidupan, moral, agama. 

Sebagai istri, wanita memiliki peranan yang tidak 

dapat dipandang sebelah mata, ia berperan sebagai 

pendamping hidup, teman disaat suka maupun duka, 

sahabat, penasehat, kekasih, pengingat, pelipur lara, 

tempat mencurahkan perasaan, semua peranan itu 

adalah merupakan bentuk motivasi istri kepada 

suaminya. Karenanya, dapat diambil kesimpulan, bahwa 

peran istri tidak lain adalah seorang motivator. 

Dalam memotivasi suami, Istri harus menyadari 

betapa penting perannya dalam keluarga dengan 

pemikiran dan keyakinan yang positif yang dimiliki. 

Dalam menghadapi masalah sebaiknya istri dan suami 

menyelesaikannya dengan berdiskusi dan menenangkan 

diri, serta berpikir jernih untuk mendapatkan jalan 
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keluar terbaik. Agar dapat menghadirkan kesejukkan 

dalam rumah tangga, hendaknya istri menjalankan 

ibadah dengan baik dan benar. Selain itu, istri harus 

dapat menempatkan dirinya dalam memotivasi suami 

sesuai dengan situasi dan kondisi. Istri juga harus 

menyadari bahwa setiap orang tidak dilahirkan dengan 

sempurna, sehingga istri dapat menjadi komplementer 

dari kelemahan suaminya dan menutupi kekurangan 

suaminya begitu juga sebaliknya. Menjadi sosok yang 

mandiri juga akan membantu untuk mempermudah 

suami agar bisa lebih fokus terhadap pekerjaanya. Serta 

menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, baik 

keluarga istri maupun keluarga suami, serta rekan kerja 

suami dan tidak mencampur-adukkan antaraurusan 

rumah tangga dengan urusan kantor / pekerjaan. 
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Pentingnya Memiliki Kecerdasan Spiritual  
Dalam Bekerja 

 
Spiritual Quotient atau SQ diyakini merupakan 

tingkatan tertinggi dari kecerdasan,yang digunakan 

untuk menghasilkan arti (meaning) dan nilai (value). 

Dua jenis kecerdasan yang disebutkan pertama,yaitu IQ 

dan EQ, merupakan bagian yang terintegrasi dari SQ. 

Mengacu pada teori motivasi yang dikemukakan 

Maslow, kecerdasan spiritual terkait dengan aktualisasi 

diri atau pemenuhan tujuan hidup,yang merupakan 

tingkatan motivasi yang tertinggi. Kecerdasan spiritual 

yang tinggi ditandai dengan adanya pertumbuhan dan 

transformasi pada diri seseorang, tercapainya kehidupan 

yang berimbang antara karier/pekerjaan dan 

pribadi/keluarga, serta adanya perasaan suka cita serta 

puas yang diwujudkan dalam bentuk menghasilkan 

kontribusi yang positif dan berbagi kebahagiaan kepada 

lingkungan. 

SQ walaupun mengandung kata spiritual tidak 

selalu terkait dengan kepercayaan atau agama. SQ lebih 

kepada kebutuhan dan kemampuan manusia untuk 
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menemukan arti dan menghasilkan nilai melalui 

pengalaman yang mereka hadapi. Akan tetapi, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki 

kepercayaan atau menjalankan agama,umumnya 

memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki 

kepercayaan atau tidak menjalankan agama. 

Seperti misalnya penelitian yang dilakukan Harold 

G Koenig dan kawan-kawan yang telah dipublikasikan 

Oxford University Press dalam bentuk buku berjudul 

Handbook of Religion and Health. Penelitian yang 

mereka lakukan menemukan bahwa di setiap tingkatan 

pendidikan dan usia, orang yang pergi ke rumah ibadah, 

berdoa dan membaca kitab suci secara rutin, ternyata 

hidup lebih lama sekitar tujuh hingga 14 tahun dan 

memiliki kesehatan fisik yang lebih baik dibandingkan 

dengan orang yang tidak menjalankan ritual keagamaan. 

Seperti apakah peran SQ di tempat kerja? Pegawai 

dengan SQ yang tinggi biasanya akan lebih cepat 

mengalami pemulihan dari suatu penyakit, baik secara 

fisik maupun mental. Ia lebih mudah bangkit dari suatu 
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kejatuhan atau penderitaan, lebih tahan menghadapi 

stres, lebih mudah melihat peluang karena memiliki 

sikap mental positif,serta lebih ceria, bahagia dan merasa 

puas dalam menjalani kehidupan. 

Berbeda dengan pegawai yang memiliki SQ rendah. 

Pada orang dengan SQ rendah,keberhasilan dalam hal 

karier, pekerjaan, penghasilan, status dan masih banyak 

lagi hal-hal yang bersifat materi ternyata tidak selalu 

mampu membuatnya bahagia. Persaingan dan 

perbedaan kepentingan yang berlangsung begitu ketat 

sering kali membuat manusia kehilangan arah dan 

identitas. 

Perubahan teknologi yang pesat menghasilkan 

tekanan yang begitu besar, yang terkadang membutakan 

manusia dengan kecerdasan spiritual rendah dalam 

menjalani visi dan misi hidupnya, membuat ia lupa 

melakukan refleksi diri dan lupa menjalankan perannya 

sebagai bagian dari komunitas.Kesibukan kerja dan 

keberhasilan yang dicapai tidak diamalkannya untuk 

penciptaan arti dan nilai bagi lingkungan. 

Bagaimana membentuk kecerdasan spiritual yang 
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tinggi di tempat kerja? Manusia memiliki pikiran dan 

roh, ingin mencari arti dan tujuan, berhubungan dengan 

orang lain dan menjadi bagian dari komunitas. Oleh 

karenanya,organisasi perlu membentuk budaya 

spiritualitas di lingkungan kerja. 

Organisasi yang bersifat spiritual membantu 

pegawainya untuk mengembangkan dan mencapai 

potensi penuh dari dirinya (aktualisasi diri). Robbins 

&Judge dalam bukunya yang berjudul Organizational 

Behavior menyebutkan budaya spiritualitas yang perlu 

dibentuk adalah: 

● Strong sense of purpose.Meskipun pencapaian 

keuntungan itu penting, tetapi hal itu tidak menjadi 

nilai utama dari suatu organisasi dengan budaya 

spiritual.Pegawai membutuhkan adanya tujuan 

pengadilan yang lebih bernilai, yang biasanya 

dinyatakan dalam bentuk visi dan misi organisasi. 

● Trust and respect.Organisasi dengan budaya 

spiritual senantiasa memastikan terciptanya kondisi 

saling percaya, adanya keterbukaan dan kejujuran. 

Salah satunya dalam bentuk manajer dan pegawai 
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tidak takut untuk melakukan dan mengakui 

kesalahan. 

● Humanistic work practices. Jam kerja yang 

fleksibel,penghargaan berdasarkan kerja 

tim,mempersempit perbedaan status dan imbal 

jasa, adanya jaminan terhadap hak-hak individu 

pekerja, kemampuan pegawai, dan keamanan kerja 

merupakan bentuk-bentuk praktik manajemen 

sumber daya manusia yang bersifat spiritual. 

● Toleration of employee expression. Organisasi 

dengan budaya spiritual memiliki toleransi yang 

tinggi terhadap bentuk-bentuk ekspresi emosi 

pegawai. Humor, spontanitas, keceriaan di tempat 

kerja tidak dibatasi. Saat ini sudah cukup banyak 

pengadilan yang menerapkan budaya spiritualitas 

di tempat kerja. 

Bahkan,ada pengadilan yang mendorong dan 

mengizinkan setiap pegawai untuk menyediakan satu 

persen dari waktu kerjanya untuk melakukan pekerjaan 

sukarela bagi pengembangan komunitas, seperti: 

membagikan makanan kepada para tunawisma, kerja 
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bakti membersihkan taman umum,mendirikan 

perpustakaan atau rumah baca untuk anak-anak 

jalanan,dan memberi bantuan bagi korban bencana alam. 

Southwest Airlines adalah contoh sukses sebuah 

organisasi spiritual.Pembentukan budaya spiritual di 

Southwest Airlines telah membuat pengadilan itu 

menjadi salah satu pengadilan penerbangan dengan turn 

over terendah, secara konsisten memiliki biaya tenaga 

kerja terendah per jarak penerbangan, secara tetap 

mencatat waktu tiba yang lebih cepat dan tingkat 

komplain yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, 

dan terbukti merupakan pengadilan penerbangan yang 

paling konsisten dalam hal keuntungan di industri 

penerbangan Amerika Serikat. 

Dengan terbentuknya budaya spiritualitas di 

tempat kerja, diharapkan akan terbentuk pegawai yang 

happy, tahu dan mampu memenuhi tujuan hidup. 

Pegawai yang demikian umumnya memiliki hidup yang 

seimbang antara kerja dan pribadi,antara tugas dan 

pelayanan. 

Pada umumnya,mereka juga memiliki kinerja yang 
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lebih tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah 

pengadilan konsultan besar, penerapan lingkungan kerja 

yang spiritual meningkatkan produktivitas dan 

menurunkan turn over. 

Studi lainnya menunjukkan, pegawai yang 

kecerdasan spiritualnya tinggi dan didukung lingkungan 

kerja yang juga spiritual, secara positif menjadi lebih 

kreatif, memiliki kepuasan kerja yang tinggi, mampu 

bekerja dengan baik secara tim, dan memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 
 

P R O F I L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. H. HARUN. S, S.H., M.H. TEMPAT/ TGL. LAHIR 

Tanjung Rambutan, 25 Juli 1956, PANGKAT/ GOL  

Pembina Utama (IV/e). 

JENJANG PENDIDIKAN FORMAL 

SDN 6 Tahun NO 2   Air Tiris 1970 ,  SMP Pesantren 

Pembangunan Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak  Air 

Tiris 1974, SMA  IPS Pesantren Pembangunan Tarbiyah 

Islamiyah Tanjung Berulak Air Tiris 1978,  DIII Syariah 

IAIN Sultan Syarif Kasim  Pekanbaru  1980,  S1 

Peradilan  Agama  IAIN Sultan Syarif Kasim 

Pekanbaru 1985  S1 Ilmu Hukum Universitas Islam 



423 
 

Riau (UIR) Pekanbaru 1999, S2 Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiah Jakarta  Selatan 2004,  S3 

Hukum Keluarga  UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru  

2015. 

 

RIWAYAT JABATAN 

1979  PA Pekanbaru  CPNS  

1980 PA Pekanbaru  PNS 

1980 PA Pekanbaru Panitera Pengganti 

1981 PA Pekanbaru Pj Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian  

1982 PA Pekanbaru Bendahara 

1984  PA Pekanbaru Pj Panitera Muda 

Gugatan  

1986 PA Pekanbaru  Panitera Pengganti 

1987 PA Pekanbaru  Panitera 

1987 PTA Pekanbaru Bendahara 

1987  PA Pekanbaru  Panitera/Sekretaris 

1995  PA Pekanbaru Hakim 

1999 PA Rengat Wakil Ketua 

2001  PA Pangkalan Kerinci       Ketua 



424 
 

2004 PA Pekanbaru Ketua 

2006 PA Jakarta Barat Ketua 

2008 PTA Medan Hakim Tinggi 

2011 PTA Pekanbaru Hakim Tinggi 

2016 PTA Jambi Wakil Ketua 

2017 PTA Surabaya Wakil Ketua 

2018 PTA Ternate Ketua 

2019 PTA Pekanbaru           Ketua 

 

PENGHARGAAN 

1. Satyla Lencana Karya XXX (2009) 

 

 

 

 

 


