


 

 
 

  

 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
 

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggung Jawab Sumber Data 

1 
 

Meningkatnya  a.  Persentase       mediasi       yang Perbandingan   antara   mediasi   yang 
disepakati   dengan   jumlah   mediasi 
yang diterima dan menjadi perkara 

Panitera  Laporan     Bulanan 
penyelesaian  diselesaikan.  dan            Laporan 
perkara    Tahunan 

  b.  Persentase       mediasi       yang Perbandingan    antara    mediasi    yg Hakim Mediasi dan Panitera  Laporan     Bulanan 

  menjadi akta perdamaian diproses  dengan  jumlah  mediasi  yg  dan            Laporan 

   menjadi akta perdamaian.  Tahunan 

 c.  Persentase  sisa  perkara   yang Perbandingan    sisa    perkara    yang Hakim Majelis dan Panitera  Laporan     Bulanan 

 diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara yang  dan            Laporan 

 -      Gugatan harus diselesaikan  Tahunan 

 -      Permohonan    

  d.  Persentase       perkara       yang Perbandingan          perkara          yang Hakim Majelis dan Panitera  Laporan     Bulanan 

  diselesaikan diselesaikan   dengan   perkara   yang  dan            Laporan 

  -      Gugatan akan    diselesaikan    (saldo    awaldan  Tahunan 

  -      Permohonan perkara yang masuk)   

  e.  Persentase       perkara       yang Perbandingan          perkara          yang Hakim Majelis dan Panitera  Laporan     Bulanan 

  diselesaikan     dalam     jangka diselesaikan    dalam    jangka    waktu  dan            Laporan 

  waktu 5 bulan maksimal   5   bulan   dengan   perkara 
yang harus diselesaikan dalam waktu 
maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) 

 Tahunan 

  f.   Persentase       perkara       yang Perbandingan          perkara          yang Hakim Majelis dan Panitera  Laporan     Bulanan 

  diselesaikan     dalam     jangka diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan  dan            Laporan 

  waktu lebih dari 5 bulan perkara yg diselesaikan dalam waktu 
kurang dari 5 bulan. 

 Tahunan 
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Peningkatan Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 

- Banding 
- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

Jumlah upaya hukum selama tahun 
berjalan (Un) dibagi jumlah hukum 
tahun lalu (un-1) dikali seratus persen 

Hakim Majelis Laporan Bulanan 
aksepbilitas putusan dan Laporan 
hakim Tahunan 
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3 Peningkatan a. Persentase berkas yang Perbandingan antara berkas yang 

diajukan Banding yang lengkap 
(terdiri dari bundel A dan B) dengan 
jumlah berkas yang diajukan banding 

Panitera Laporan Bulanan 
efektifitas  diajukan banding yang dan Laporan 

pengelolaan  disampaikan secara lengkap Tahunan 
penyelesaian  dan teapat waktu  

perkara b. Persentase berkas perkara Perbandingan antara berkas perkara 
yang diajukan Kasasi dan PK 

Panitera Laporan Bulanan 

  yang diajukan Kasasi dan PK dan Laporan 

  yang disampaikan secara 
lengkap dan tepat waktu. 

Tahunan 

 c. Persentase berkas yang Perbandingan antara berkas yang 
diregister dan siap didistribusikan ke 
majelis 

Panitera Laporan Bulanan 

  diregister dan siap 
didistribusikan ke majelis 

dan Tahunan 

 d. Prosentase penyampaian Perbandingan antara berkas putusan 
dengan relas putusan yang 
disampaikan ke para pihak tepat 
waktu. 

Panitera dan Jurusita 
Pengganti 

Laporan Bulanan 

  pemberitahuan relaas putusan dan Laporan 

  tepat waktu, tempat dan para 
pihak 

Tahunan 

 e. Prosentase Penyitaan tepat Perbandingan ratio Majelis Hakim 
dibandingkan dengan perkara masuk 

Majelis Hakim/Panitera Laporan Bulanan 

  waktu dan tempat. dan Laporan 

   Tahunan 

4 Peningkatan a. Persentase perkara prodeo Perbandingan perkara predeo yang 
diselesaikan dengan perkara predeo 
yang masuk 

Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan 
aksesibilitas  yang diselesaikan dan Laporan 
masyarakat terhadap   Tahunan 

peradilan (acces to b. Persentase perkara yang dapat Perbandingan perkara yang dibawa ke 
lokasi zetting plaat dengan jumlah 

perkara yang diselesaikan secara 

sidang keliling 

Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan 
justice)  diselesaikan dengan cara dan Laporan 

  sidang keliling. Tahunan 

 c. Persentase Responden yang Perbandingan amar putusan perkara 
perdata yang ditayangkan di wibe site 
dengan jumlah perkara perdata yang 
tidak ditayangkan 

Kepaniteraan/Kesekretariatan Laporan Bulanan 

  puas terhadap proses dan Laporan 

  peradilan. Tahunan 

 d. Persentase responden yang Perbandingan antara responden yang 
puas terhadap proses pelayanan yang 
diberikan oleh peradilan 

Kepaniteraan/Kesekretariatan Indeks Kepuasaan 

  puas terhadap proses 
peradilan 

Masyarakat (IKM) 
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5 Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi 

atas putusan perkara perdata yang 
berkekuatan hukum tetap yang 
ditindaklanjuti 

Perbandingan permohonan eksekusi 
yang ditindaklanjuti dengan 
permohonan eksekusi yang belum 
ditindaklanjuti 

Ketua Pengadilan dan 
Panitera 

Laporan Bulanan 
kepatuhan terhadap dan Laporan 

putusan pengadilan. Tahunan 

6 Meningkatnya a.  Persentase pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

Perbandingan jumlah pengaduan yang 
ditindaklanjuti mengenai perilaku 

aparatur peradilan (teknis dan non 

teknis) dengan jumlah pengaduan 

yang dilaporkan 

Ketua Pengadilan dan 
Panitera 

Laporan Bulanan 
kualitas pengawasan dan Laporan 

 Tahunan 

 b.  Persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal yang 
ditindaklanjuti. 

Perbandingan jumlah pengaduan yang 

ditindaklanjuti mengenai perilaku 

aparatur peradilan (teknis dan non 

teknis) dengan jumlah pengaduan 

yang dilaporkan 

Ketua Pengadilan dan 
Panitera 

Laporan Bulanan 

 dan Laporan 

 Tahunan 
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