
 

 
 

Nama : Drs. FAIZAL KAMIL, S.H., M.H. 
NIP. : 19640904.198503.1.003 
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / (IV/c) 
Jabatan  : Hakim Madya Utama/ Ketua 
Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Bertanggung jawab kedalam dan keluar atas jalannya Pengadilan Agama di Purbalingga sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang  berlaku. 
2. Menetapkan visi dan misi, kebijakan mutu, rencana strategis, dan program kerja yang sesuai dengan harapan 

masyarakat dan peraturan perundangan, serta memastikan implementasinya dalam proses internal. 
3. Menetapkan pembagian tugas kerja (job description) seluruh Hakim dan Pegawai termasuk honorer.  
4. Membuat Surat Keputusan panjar biaya perkara dan Surat Keputusan lain yang diperlukan. 
5. Menerima dan meneliti berkas  perkara  dari  Panitera  dan menunjuk Majelis/Hakim yang akan menyidangkan 

berkas tersebut. 
6. Sebagai Ketua Majelis, bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban penyelesaian perkara serta minutasi 

berkas perkara tepat waktu sesuai SOP dan sasaran mutu. 
7. Menandatangani berita acara persidangan, dan ber- tanggung jawab atas kebenarannya serta menjaga 

kerahasiaan berita acara tersebut. 
8. Membuat putusan/penetapan. 
9. Bertanggungjawab atas ketepatan minutasi yaitu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan. 
10. Melaksanakan eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maupun gross akta.  
11. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/ sekretaris dan jurusita di  

wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga serta mengevaluasinya.  
12. Mengadakan rapat berkala bulanan dengan para Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh Pegawai dalam rangka 

pembinaan, evaluasi kinerja & pengetahuan hukum. 
13. Menentukan  penilaian  kerja  dan  mengatur  promosi  Hakim, Panitera dan Pegawai sesuai dengan peraturan 

yang berlaku serta mengambil tindakan yang tegas dan bijaksana terhadap setiap kesalahan yang dilakukan oleh 
Hakim, Panitera, atau Pegawai. 

14. Membuat examinasi putusan/penetapan para hakim. 
15. Mengadakan rapat  khusus dengan para Hakim/rapat pimpinan Pengadilan Agama Purbalingga, apabila terdapat 

persoalan yang perlu diselesaikan bersama. 
16. Melakukan perbaikan berkelanjutan melalui tinjauan manajemen atas seluruh aspek oprasional Pengadilan 

Agama Purbalingga. 
17. Membentuk team istbat ru’yatul hilal yang dilakukan dalam wilayah  Pengadilan Agama Purbalingga. 
18. Selaku pembina Darmayukti Karini Cabang Purbalingga. 
19. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi- instansi  terkait di Kabupaten Purbalingga, 

khususnya dengan jajaran penegak Hukum. 

 
Purbalingga, 27 September 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 

 
 
 

Drs. FAIZAL KAMIL, S.H., M.H. 
NIP. 19640904.198503.1.003 

 
 
Catatan : 
Sebagai realisasi Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138/KMA/SK/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018. 


