
Tentang Pengadilan Agama Tenggarong: 
- Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

- Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara tertentu di 
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. 

- Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Pengadilan Agama Tenggarong. Telepon: 0541-6667063; Email: pa-
tenggarong@pta-samarinda.net; Website: https://pa-tenggarong.go.id/  
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PA Tenggarong Menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  
Selama 14 Hari 

Tenggarong (Pengadilan Agama Tenggarong) – Mencermati perkembangan pandemi 
Covid-19 yang terus mengkhawatirkan akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Pengadilan Agama (PA) Tenggarong mengambil langkah untuk menerapkan 
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 14 hari ke depan, yaitu 
mulai tanggal 27 Januari 2021 s.d. 9 Februari 2021. 

Selama penerapan PPKM, PA Tenggarong telah mengambil langkah agar pelayanan kepada 
masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berjalan dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan yang lebih ketat, yaitu:  

Pertama, membatasi jumlah penerimaan perkara baru dalam jumlah tertentu, kecuali 
pelayanan pendaftaran pengajuan upaya hukum yang meliputi verzet, banding, kasasi, 
peninjauan kembali dan keberatan, tetap diterima. Masyarakat yang ingin mengajukan 
perkara baru di PA Tenggarong dapat mendaftar terlebih dahulu melalui call center PA 
Tenggarong di nomor telp: 0541-6667063.  
 
Kedua, proses persidangan tetap berlangsung sesuai jadwal persidangan yang telah 
ditentukan. Dan kepada masyarakat dihimbau untuk melakukan pendaftaran sidang secara 
online melalui ‘Aplikasi Antrian Sidang’, agar tidak terjadi kerumunan masyarakat dalam 
jumlah yang besar pada saat persidangan berlangsung.  
 
Ketiga, pelayanan terhadap pengambilan produk pengadilan baik pengambilan salinan 
putusan, salinan penetapan maupun pengambilan akta cerai, tetap berjalan seperti biasa. PA 
Tenggarong telah menyiapkan fasilitas ‘drive thru’ untuk memudahkan masyarakat dalam 
mengambil produk pengadilan. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar fasilitas ‘drive thru’, 
anda dapat mengakses tautan: http://w-drivethru.pa-tenggarong.go.id/  



Tentang Pengadilan Agama Tenggarong: 
- Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

- Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara tertentu di 
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. 

- Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Pengadilan Agama Tenggarong. Telepon: 0541-6667063; Email: pa-
tenggarong@pta-samarinda.net; Website: https://pa-tenggarong.go.id/  

Langkah-langkah ini diambil dalam rangka menghindari terjadinya kerumunan masyarakat di 
sekitar Kantor PA Tenggarong dan memutus rantai penularan Covid-19, serta sekaligus 
menindaklanjuti Surat Edarah Bupati Kutai Kartanegara Nomor: P-
334/DINKES/065.11/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang menerapkan pemberlakukan 
pembatasan kegiatan masyarakat pada masa Pendemi Covid-19 dalam wilayah Kabupaten 
Kutai Kartanegara. [Humas/Tgr] 


