
 

  





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
2022

TARGET
I II III IV

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 99% 99% 99% 99% 99%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 99% 99% 99% 99% 99%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali 100% 100% 100% 100% 100%
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 95% 95% 95% 95% 95%

NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
I II III IV

1. Melakukan Pendataan sisa perkara tahun lalu dan
mengevaluasi

√ Teridentifikasinya sisa
perkara tahun lalu
danTerselesaikannya
sisa perkara tahun lalu

1. Program Peningkatan
dan Pelayanan Hukum

2. Program dukungan
Manajemen

1. Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

2. Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
keuangan Badan
urusan Administrasi

Rp.3.367.217.000

2. Penyelesaian sisa perkara √

3. Meningkatkan frekwensi persidangan; √ √ √ √
Peningkatan Persentase
perkara yang diputus
tepat waktu

4. Percepatan hakim menelaah berkas perkara √ √ √ √
5. Percepatan registrasi perkara; √ √ √ √
6. Percepatan PMH, PP dan PHS.; √ √ √ √
7. Pelaksanaan Persidangan Tepat waktu √ √ √ √
8. Pembuatan Berita Acara Sidang tepat waktu √ √ √ √
9. Pemberitahuan putusan tepat waktu √ √ √ √
10. Minutasi tepat waktu. √ √ √ √
11. One day Minute √ √ √ √
12. One dayPublish untuk direktori putusan √ √ √ √
13. Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara √ √ √ √
14. Mendata dan mengevaluasi perkara yang lebih √ √ √ √



NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
I II III IV

dari 5 bulan
15. Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan
16. Sosialisasi dan Implementasi e-court kepada

masyarakat (pendaftaran, panggilan sidang, pbt
dan persidangan secara elektronik)

17. Rapat Penyelesaian Administrasi Perkara
Pengadilan

18. Monitoring dan Evaluasi oleh pimpinan
19. Meningkatkan kualitas putusan yang memberikan

rasa keadilan kepada masyarakat
√ √ √ √ Berkurangnya perkara

banding, Kasasi dan PK
dari tahun sebelumnya20. Optimalisasi peran mediator /Hakim Mediator

dalam penyelesaian perkara
√ √ √ √

21. Implementasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK
dan WBBM

√ √ √ √ Semakin meningkatnya
pelayanan kepada
masyarakat pencari
keadilan

22. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
untuk peningkatan Pelayanan Publik

√ √ √ √

23. Peningkatan Pelayanan Publik dengan
menggunakan Teknologi informasi

√ √ √ √

24. Menggiatkan kegiatan anti korupsi baik langsung
maupun melalui media masa

√ √ √ √

25. Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat √ √ √ √
26. Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan

Survey Kepuasan Masyarakat
√ √ √ √

27. Menyusun laporan hasil SKM √ √
28. Melakukan evaluasi dan tinjauam manajemen

terhadap hasil SKM
√ √



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
2022

TARGET
I II III IV

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 10% 4% 6% 8% 10%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarkat (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100% 100% 100% 100% 100%

NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
I II III IV

1. Membuat putusan sebelum sidang pembacaan
putusan

√ √ √ √ Tercapainya putusan
yang diterima tepat
waktu oleh pencari
keadilan

1. Program Peningkatan
dan Pelayanan Hukum

2. Program dukungan
Manajemen

1. Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

2. Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
keuangan Badan
urusan Administrasi

Rp.3.367.217.000

2. Menginput amar putusan dan tanggal putusan di
SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan

√ √ √ √

3. Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc) √ √ √ √
4. Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian

salinan putusan
√ √ √ √

3. Mempercepat publikasi putusan melalui SIPP dan
Direktori Putusan

√ √ √ √

4. Optimalisasi peran mediator /Hakim
Mediator dalam penyelesaian perkara

√ √ √ √ Meningkatnya
penyelesaian perkara
melalui mediasi5. Membuat SK Mediator dan

Mempublikasikan Nama Mediator
√

6. Menyiapkan instrumen- instrumen
kelengkapan pelaksanaan mediasi

√ √ √ √

7. Menyiapkan sarana (ruangan dan
kelengkapannya) mediasi

√ √ √ √

8. Merekapitulasi hasil pelaksanaan
mediasi

√ √ √ √



NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
I II III IV

9. Memastikan perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK sudah berstatus putus di SIPP

√ √ √ √ Meningkatnya
penyampaian berkas
banding, Kasasi dan PK
secara tepat waktu

Mempercepat
masyarakat
mendapatkan kepastian
Hukum

10. Mencatat permohonan Banding, Kasasi dan PK
pada Buku Register

√ √ √ √

11. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti
menyampaikan kelengkapan permohonan
Banding, Kasasi dan PK

√ √ √ √

12. Menyusun berkas Bundel A dan Bundel B √ √ √ √
13. Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi dan

PK
√ √ √ √

14. Mempercepat pengiriman berkas banding, kasasi,
PK, sesuai SOP dan dengan menggunakan POS
tercatat

√ √ √ √

15. Meningkatkan kualitas putusan Ekonomi syariah,
hibah dan kewarisan (yang menarik perhatian
masyarakat)

√ √ √ √ Perkara yang menarik
putusan masyarakat
dapat di upload secara
tepat waktu (one day
publish)

16. Memeriksa berkas perkara yang sudah putus
yang menarik perhatian masyarakat

√ √ √ √

17. Menganonimasi putusan yang menarik
perhatian masyarakat

√ √ √ √

18. Mengupload putusan yang sudah dianonimasi √ √ √ √

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
2022

TARGET
I II III IV

3. Meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 25% 60% 100% 100%
b. Presentase perkara yang diseleseikan diluar gedung pengadilan 100% 25% 60% 100% 100%
c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum 100% 100% 100% 100% 100%
d. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum 100% 30% 60% 80% 100%



NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
I II III IV

1. 1Mensosialisasikan program bantuan
pembebasan biaya perkara

√ Persentase perkara
yang dilayani melalui
pembebasan biaya
perkara meningkat dan
akuntabel

Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
pengadilan

Program penegakan dan
pelayanan Hukum

Perkara yang dilayani
melalui Pembebasan
Biaya Perkara
dilingkungan Peradilan
Agama

15.400.000
2. Menerima permohonan pembebasan biaya

perkara
√ √ √

3. PMenyeleksi permohonan pembebasan biaya
perkara

√ √ √

4. Melaksanakan proses penyelesaian perkara
melalui pembebasan biaya perkara
berdasarkan juknis dan SOP

√ √ √

5. Membuat laporan dan mengevaluasi
pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo

√ √ √

6. Mensosialisasikan program pelaksanaan
sidang di luar gedung

√ Persentase perkara
yang dilayani melalui
sidang diluar gedung
meningkat dan
akuntabel

Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
pengadilan

Perkara yang dilayani
melalui sidang diluar
gedung dilingkungan
Peradilan Agama

31.500.000

7. Menerima permohonan sidang di luar gedung √ √ √
8. Menyeleksi permohonan sidang di luar

gedung
√ √ √

9. Mendaftarkan perkara- perkara yang
memenuhi persyaratan sidang di luar gedung

√ √ √

10. Melaksanakan penyelesaian perkara melalui
sidang diluar gedung sesuai dengan juknis
dan SOP

√ √ √

11. Membuat laporan dan mengevaluasi
pelaksanaan penyelesaian perkara di luar
gedung

√ √ √

12. Mengumumkan rencana pengadaan jasa
konsultasi posbakum pada aplikasi SIRUP,
Website

√ Terlayaninya
masyarakat dalam
mendapatkan bantuan
hukum untuk beracara
di peradilan

Pengguna layanan pos
bantuan hukum di
lingkungan Peradilan
Agama

31. 350.000

13. Mengadakan pemilihan penyedia jasa
layanan posbakum

√

14. Pemberian layanan hukum melalui posbakum √ √ √ √



15. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian
layanan hukum yang dilakukan oleh penyedia
layanan posbakum

√ √ √ √

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
2022

TARGET
I II III IV

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan

Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100% 100% 100% 100% 100%

NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
I II III IV

1. Menerima permohonan eksekusi √ √ √ √ Terlaksananya eksekusi
dengan tepat dan cepat

Berkurangnya Putusan
perkara yang di eksekusi
dari tahun sebelumnya

1. Program Peningkatan dan
Pelayanan Hukum

2. Program dukungan
Manajemen

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

Rp.3.367.217.000
2. Memeriksa kelengkapan Eksekusi √ √ √ √
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait √ √ √ √
4. Melaksanakan Putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi)
√ √ √ √

5. Meningkatkan kualitas putusan yang
memberikan rasa keadilan kepada
masyarakat

√ √ √ √
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