
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2020
PENGADILAN AGAMAMARTAPURA KLAS II

Sasaran
Strategis Indikator kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel.

a.Persentasesisa perkara yang
diselesaikan

b.Persentaseperkara yang
diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa
perkara

d.Persentaseperkarayangtidakme
ngajukanupayahukum :
• Banding
• Kasasi
• PK

e. Index responden pencari
keadian yang puas terhadap
layanan peradilan

100%

99%

96%

99%
100%
100%

85%

Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
Mahkamah
Agung

1. Pengadaan perangkat
pengolah data dan
komunikasi, yaitu :
 Sarana dan prasarana

percepatan penyelesaian
perkara (pengolah data
dan komunikasi)

 Sarana dan prasarana
kesekretariatan
(pengolah data dan
komunikasi)

2. Peralatan dan fasilitas
perkantoran, meliputi :
peralatan dan fasilitas
perkantoran

3. Gedung/bangungan,
meliputi gedung dan
bangunan

100% 262.500.000

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a.Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu

b.Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

100%

1%

Program
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya

Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan
keuangan
badan urusan
administrasi

1. Layanan dukungan
manajemen pengadilan (non
operasional)

2. Layanan perkantoran,
meliputi :
 Pembayaran gaji dan

100% 1.920.919.000



c. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi
dan PK yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu

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

100%

100%

Mahkamah
Agung

tunjangan
 Penyelenggaraan

operasional dan
pemeliharaan perkantoran

3. Tindak lanjut pengaduan yang
masuk

4. Tindak lanjut temuan yang
masuk dari tim pemeriksa

5. Penyampaian berkas perkara
banding, kasasi dan PK yang
lengkap dan tepat waktu

6. Publikasi dan transparansi
proses penyelesaian dan
putusan perkara

7. Melaksanakan monitoring
administrasi kepaniteraan tata
kerja dan tata kelola
Peradilan Agama

Meningkatnya
aksesperadilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

a.Persentaseperkara prodeo yang
diselesaikan

b.Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
Pengadilan

c. Persentase perkara permohonan
(Voluntair) identitas hukum

d.Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan

100%

99%

100%

100%

Program
peningkatan
manajemen
peradilan
agama

Peningkatan
Manajemen

1. Penyelesaian perkara
perdata agama, meliputi :
 Memberikan

pembebasan biaya
perkara

 Melaksanakan sidang
diluar gedung pengadilan

 Penyelesaian berkas
perkara

 Penyelesaian sisa
perkara

100% 1.500.000



hukum (Posbakum)

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi).

100%
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