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A. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan 

Mahkamah Agung di samping program Akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak 

Tahun 2017 di beberapa pengadilan pada Mahkamah Agung. Dalam 

perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di 

Indonesia. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, 

pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga 

penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan 

untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 

memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan 

dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan. 

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung 

dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat 

terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP 

yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan 

para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan 

pihak pengadilan  di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang 

diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal 

yang bersifat koruptif. 

Sebelumnya, Pengadilan Agama Tual (PA Tual) masih menggunakan layanan 

konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. 

Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang memakan 

waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap 

unsur pegawai PAJS , akhirnya PTSP dapat diwujudkan dan secara resmi 

diimplementasikan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019. Pada hari diresmikannya 

program tersebut, Panitera PA Tual turut serta dalam melayani para pihak dengan 
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suasana yang baru. Selain itu, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon 

setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, 

dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front 

office maupun back office saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang 

solid untuk menyukseskan PTSP ini. 

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang 

memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga 

peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.  

Dalam mendukung visi Besar Mahkamah Agung, PA Tual berinovasi 

mengembangkan Tata Letak, SDM dan Mempersiapkan Fisik Dokumen PTSP sesuai 

dengan yang dipersyaratkan oleh Badan Peradilan Agama seperti yang tergambar pada 

Tabel berikut ini : 

Tabel 5.2. 

Penilaian Dokumen PTSP Pengadilan Agama Tual 

Tahun Anggatan 2019 

AREA URAIAN 
Dokumen APM 

Ada Tidak ada 

1. 
Penempatan dan desain PTSP 

  

 1.1. Lokasi PTSP √  

 1.2. Desain PTSP √  

 1.3.Tulisan PTSP √  

2. Fasilitas PTSP   

 2.1. Meja panjang √  

 2.2. Kursi √  

 2.3.Komputer/laptop √  

 2.4.Printer √  

 2.5. Telepon √  

 2.6. Alat tulis   

 2.7. Buku register/jurnal √  



 Pengadilan Agama Tual    3 

 

 2.8. Brosur  √  

 2.9. Papan nama petugas PTSP √  

 2.10. Papan Waktu Istirahat √  

3. Sarana Penunjang PTSP   

 3.1. Mesin antrian √  

 3.2.TV media center √  

 3.3.CCTV √  

4. Layanan Inti PTSP   

 4.1.Layanan informasi √  

 4.2.Layanan pendaftaran perkara √  

 4.3.Layanan pembayaran biaya √  

 4.4.Layanan pengambilan produk pengadilan √  

 4.5.Layanan pengaduan √  

5. Layanan Pendukung PTSP   

 5.1.Layanan Bank √  

 5.2.Layanan Posbakum √  

 5.3.Layanan PT Pos √  

6. Prosedur Layanan PTSP   

 6.1.Waktu operasional PTSP √  

 6.2. Prosedur pemberian layanan PTSP √  

7. Performa Petugas PTSP   

 7.1. Kecakapan petugas PTSP √  

 7.2. Keramahan petugas PTSP √  

 7.3. Kerapian pakaian petugas PTSP √  

Dari 7 (tujuh) komponen yang ada,Pengadilan Agama Tual telah melakukan 

pemenuhan atas persyaratan yang telah ditetapkan. 

 


