
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

KATA  PENGANTAR 

 

 

Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan wadah pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap 

kinerja. Ini merupakan  wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan  

pelaksanaan kinerja instasi pemerintahan. 

Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegadilan Agama Masohi ini 

merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Masohi 

selama Tahun Anggaran 2019.  Pencapain Kinerja Pengadilan Agama 

Masohi didukung oleh kelompok indicator Inputs  yang meliputi Sumber 

Daya Manusia (pegawai) dan sarana prasarana yang mendukung, 

walaupun dalam kondisi yang belum memadai. 

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan  dalam 

penetapan rencana strategi yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, 

Visi dan Misi Pengadilan  Agama Masohi.  
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BAB   I 

P E N D A H U L U A N 
 

 

A. Latar Belakang 

Pengadilan  Agama Masohi  adalah salah satu badan 

pelaksana kekuasaan kehakiman pada wilayah hukum Kabupaten 

Maluku Tengah dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Maluku 

Tengah Masohi, yang bertugas menyelenggarakan peradilan yang 

bersih dan berwibawa  serta merdeka dari pengaruh kekuasaan 

eksekutif, maupun kekuasaan legislatif  (Pasal 24, dan 25 Undang-

Undang Dasar 1945, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, tentang 

Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah 

dengan UU No. 48 Tahun 2009). 

 

B. Tugas Dan Fungsi 

1. Tugas 

Tugas pokok Pengadilan Agama Masohi adalah : 

- Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam. 

- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan 

oleh dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan  

yang berlaku. 

 

2. Fungsi 

Berdasarkan tugas pokok, maka Pengadilan Agama Masohi 

melaksanakan fungsinya sebagai berikut : 

- Menyelenggarakan Peradilan yang seadil-adilnya kepada 

masyarakat pencari keadilan. 



 

  

- Memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-

pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau 

masyarakat yang membutuhkan (diluar kasus yang sedang 

diproses). 

- Melaksanakan Penyuluhan Hukum dalam wilayah hukum 

Pengadilan Agama Masohi, awalnya meliputi 3 (tiga) 

kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten 

Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram bagian Timur. 

Namun sesuai dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 

13 Tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama 

Baru, telah dimekarkan 2 (dua) Pengadilan Agama yakni 

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (Kabupaten Seram 

Bagian Barat) dan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa 

(Kabupaten Seram Bagian Timur)maka wilayah yuridus 

Pengadilan Agama Masohi hanya mencakup Kabupaten 

Maluku Tengah. 

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap 

operasional Pengadilan Agama Masohi  termasuk 

aparaturnya serta berupaya meningkatkan  sumber daya 

yang tersedia. 

- Melaksanakan Pengawasan tentang pelaksanaan tugas 

teknis keperkaraan (yustisial) dan administrasi  umum ( non 

yustisial) Pengadilan Agama Masohi. 

 

C. KONDISI UMUM 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang 

mendasar bagi peran Pengadilan Agama Masohi dalam 

menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, 

Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama 

Masohimerupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah 



 

  

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan 

Agama Masohi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat 

pertama. 

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 

5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang  dan kendala yang ada pada 

lingkungan Pengadilan Agama Masohi Rencana Strategis ini 

dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam 

rencana dan tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung 

dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya 

manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta 

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama 

Masohi baik lingkungan internal maupun external sebagai variable 

strategis. 

Pengadilan  Agama  Masohi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan 

misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga 

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia 

 

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

1. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan  Agama mencakup hal-hal yang memang 

sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai 

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 



 

  

a. Merupakan voopost (kawal depan) di wilayah kabupaten 

Maluku Tengah; 

b. Visi dan misi yang jelas dan terukur; 

c. Tupoksi dan kewenangan yang telah diatur dengan undang-

undang; 

d. Struktur organisasi yang telah tertata dengan baik; 

e. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tupoksi; 

f. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 

g. Jumlah sumber daya manusia 

 
2. Kelemahan (Weaknesa) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama 

Masohi.dirinci dalam beberapa aspek: 

a.  Aspek  Proses Peradilan 

 Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu 

(tunggakan/sisa perkara); 

 Adanya pembatasan dana perkara Prodeo; 

 Putusan Pengadilan Agama Masohi belum dapat 

diunduh/ diakses cepat oleh  masyarakat, walaupun 

sudah tersedia website Pengadilan Agama Masohi, 

disebabkan keterbatasan kemampuan masyarakat 

pencari keadilan terhadap Technologi Informasi (TI). 

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur 

kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Masohi 

 

b.  Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM di bidang IT; 

 Etos dan disiplin kerja masih rendah; 



 

  

 Ego sektoral masih tinggi pada masing-masing unit kerja 

dalam melaksanakan tupoksi; 

 Minimnya penguasaan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanan tupoksi 

c.  Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja, tapi 

belum maksimal; 

 Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang 

berbasis teknologi informasi; 

 

d.  Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis  teknologi 

informasi 

 

e.  Aspek  Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Masohi dari 

pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang 

diajukan 

 

3. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan A 

gama Masohi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari 

beberapa  aspek : 

a.  Aspek  Proses Peradilan 

 Adanya website Pengadilan Agama Masohi yang 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur 

proses berperkara 

 

b.   Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi 

dalam peningkatan kinerja; 

 Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dengan cara 

sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 



 

  

Pengadilan Tinggi Agama Ambon maupun Mahkamah 

Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

 

 

c.  Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara 

berkala baik internal maupun eksternal. 

 

d.  Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan 

diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon . 

 

e.  Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan 

Agama Masohi berupa internet, website Pengadilan Agama 

Masohi. 

 

4. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama 

Masohi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan secara baik 

untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang 

diharapkan. 

a.  Aspek  Proses Peradilan 

 Luasnya wilayah yurisdiksi PA Masohi yang dipengaruhi 

oleh kultur geografi wilayah dan cuaca yang terkadang 

cukup ekstrim berimplikasi pada penyelesaian perkara; 

 Pemanggilan para pihak yang kerap memakan waktu 

dan berulang-ulang; 

 Transportasi antar pulau yang terkadangan tidak 

memadai; 



 

  

 Potensi konflik dapat terjadi ketika para pihak tidak 

menerima putusan 

 

b.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Personil di Pengadilan Agama masohi belum seluruhnya 

menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Masohi, 

maupun Visi dan Misi Mahkamah Agung. 

c.  Aspek Sarana dan Prasarana 

 Telah tersedianya Gedung Kantor sesuai Prototype, tapi 

Koneksi internet yang kerap tidak stabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 
 

BAB  II 
 

TUJUAN PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 

 

 

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dan tujuan 

ditetapkan mengacu kepada pernyataan  visi dan misi Pengadilan 

Agama Masohi. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama 

Masohi  adalah sebagai berikut : 

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu 

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima 

tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran 

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Masohi adalah 

sebagai   berikut : 

1. Tersedianya pelayanan hukum bagi masyarakat 

2. Terwujudnya penyelesaian perkara 

3. Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan 

4. Terwujudnya kinerja yang memadai 

5. Terwujudnya transparansi 

6. Tersedianya tingkat pendidikan aparatur yang memadai 

7. Meningkatnya kesejahteraan pegawai 

8. Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik 

9. Tersedianya rumah negara yang layak dan sarana transportasi 

bagi hakim selaku pejabat negara, serta pejabat lainnya 



 

  

B. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi 

Pengadilan Agama Masohi.untuk mewujudkan visi dan misi yang 

telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok  

yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran 

strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang 

dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1. Tindak lanjut pengaduan yang masukL; 

2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah 

Agung 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur  Mahkamah 

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam 

penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini 

adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan 

Agama. 

 

C. RENCANA STRATEGI 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Masohi tahun 

2016 - 2019 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan 

rencana kinerja Pengadilan Agama Masohi, dalam kurun waktu  5 

tahunan. Sehingga Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan 

Agama Masohitahun  2019 sebagai proses yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 



 

  

yang telah ditetapkan. Tertera di lampiran-lampiran 

Visi dan Misi 

V i s i 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan 

yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan  

Agama Masohi. 

 

Visi Pengadilan Agama Masohiadalah : 

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MASOHI YANG AGUNG” 

 

M i s i 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Masohi   

menetapkan   misi yang menggambarkan hal yang harus 

dilaksanakan, yaitu : 

1. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama Masohi; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

pencari keadilan; 

3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama Masohi yang 

modern; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan 

 

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut 

jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu 

pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi 

Pengadilan Agama Masohi dan rencana serta strategi yang  tepat  

dan  menyeluruh  untuk  menjawab permasalahan  yang  ada. 

Tujuannya, agar dapat mendorong terwujud nya lembaga 

peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegak nya 

supremasi hukum. 

 

 



 

  

D. TUJUAN STRATEGI 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat 

di dalam Rencana Strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat di bidang 

teknis yustisial dan non teknis yustisial (administrasi umum) 

2. Memperbaiki etos kerja dan integritas moral pada masyarakat; 

3. Memberikan pelayanan hukum dengan prosedur yang 

sederhana (simplicity) 

4. Memberikan perlakuan yang sama dan tidak berpihak 

(independence) 

5. Membrikan pelayanan tepat waktu (timelines) dan berkepastian 

(certainty) 

6. Memberikan pelayanan dengan biaya yang terjangkau  

(accessibility) 

7. Memanfaatkan sumber daya dengan efektif dan efesien 

8. Memperbaiki system administrasi agar lebih transparan dan 

akuntabel 

9. Menyediakan tempat kerja yang layak, aman serta nyaman 

10. Menyediakan sarana kerja modern yang memadai 

11. Menyediakan rumah Negara yang layak bagi hakim dan atau 

pejabat lain 

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama 

Masohi akan dapat secara  tepat  mengetahui  apa  yang harus 

dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu 

sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk 

mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan 

strategis dirumuskan berdasarkan visi misi. 

 



 

  

E. SASARAN STRATEGI 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam 

waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang 

ditetapkan dalam Renstra, Pengadilan Agama Masohi adalah : 

1. Terwujudnya aparat teknis dan non teknis yang profesional 

2. Terwujudnya aparat yang memiliki etos kerja dan integritas moral 

3. Terwujudnya pelayanan yang mudah, murah, dan nyaman 

4. Terwujudnya kepuasan masyarakat pengguna 

5. Optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia 

6. Terselenggaranya administrasi peradilan yang transparan dan 

akuntabel 

7. Tersedianya gedung kantor yang standar 

8. Tersedianya fasilitas kerja yang modern 

9. Tersedianya rumah negara yang layak bagi hakim/pejabat 

lainnya 

Sasaran  tersebut  merupakan  sasaran  yang  akan  dicapai 

Pengadilan Agama Masohi dalam tahun 2016-2020. 

 

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pengadilan Agama masohi telah menetapkan Review Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 yang disinkronisasikan dengan 

Review Rencana Strategis Tahun 2016-2020 yang outputnya 

sebagaimana pada tabel di bawah ini berikut : Tertera di Lampiran – 

Lampiran 

 

G. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Penetapan 

Kinerja Tahun 2019 yang diformalkan dandikaji sebagai berikut : 

Tertera di Lampiran – Lampiran 

 



 

  

H. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 

Penetapan kinerja  pada  dasarnya  adalah  pernyataan  

komitmen  yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai 

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. 

 

Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan  pada  Inpres  

Nomor: 5  Tahun 2004  tentang  Percepatan Pemberantasan 

Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapkan Kinerja tahun 

2019 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan 

Umum Pengadilan Agama Masohi dalam rangka penggunaan 

anggaran  tahun 2019. 

 

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Masohi 

tahun 2019 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2019, 

dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan 

Agama Masohi tahun 2019. Selain berdasarkan IKU tersebut dan 

dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu  

strategis Pengadilan Agama Masohi pada tahun 2019,  maka dapat 

diperinci   sebagai berikut : Tertera di Lampiran – Lampiran 

 

 

 

 

 



 

  

 

BAB III 
 

STRATEGI DAN AKUNTABILITAS 

 

 

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MASOHI 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan, Pengadilan Agama Masohi menetapkan arah 

dan kebijakan dan strategi  sebagai berikut : 

 

1. Peningkatan Kinerja 

Peningkatan kinerjasangat menentukan dalam meningkatkan 

sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan 

sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh 

kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi  

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang 

cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan 

kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya 

aparatur peradilan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan 

dan strategi peningkatan kinerja : 

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi 

dan mutasi sesuai dengan kompetensi 

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk 

menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang 

akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai 

bidangnya 

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana 

dan teknologi informasi yang memadai  untuk meningkatkan 

kinerja. 



 

  

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai  

berikut : 

 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur 

dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan 

maupun penerima layanan. 

 Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan 

 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk 

pelayanan publik 

 

B. REALISASI REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Dalam menyusun Review Indikator Kinerja Utama  (IKU) Tahun 

Anggaran 2019, memperhatikan faktor-faktor  tertentu, kondisi dan 

kemanfataan IKU, sebagai berikut : 

 Pemilihan dan Penetapan Review IKU :Spesifik , dapat dicapai, 

relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, 

dapat dikuantifikasi dan diukur 

 Pengembangan dan Penetapan Review Indikator Kinerja Utama 

(IKU) :Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi 

 Penggunaan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 

berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal 

dengan substansi antara lain : Perencanaan Jangka Menengah, 

Perencanaan Tahunan, Penyusunan dokumen Penetapan  

Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi 

Kinerja,Pemantauandan Pengendalian Kinerja. 

 

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga negara 

lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis 



 

  

kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran). 

 

Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2018 maka 

tidak terlepas tugas pokok Pengadilan Agama Masohi yaitu 

menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sehingga  apa saja 

yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran 

yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara 

yang diterima. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah 

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji 

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang 

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. 
 

Khusus mengenai indikator kinerjamerupakan lanjutan dan 

penyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang ada dalam 

dokumen penetapan kinerja.Hal ini karena indikator kinerja yang 

ada dalam dokumen penetapan kinerja belum dapat 

menggambarkan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan 

dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan 

terlaksananya kegiatan dan kinerja sebagian saja.  Sangat disadari  

bahwa indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum 

seluruhnya pada level outcome, merupakan kendala dalam 

sistem pengumpulan data kinerja outcome harus dilakukan survey 

lebih mendetil lagi. Indikator kinerja akan senantiasa disempurnakan 

sejalan dengan pembangunan sistem pengumpulan data kinerja. 

 

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 

Secara umum Pengadilan Agama Masohi dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai 

keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari sebagian besar target 



 

  

indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dicapai 

pada tahun 2018. Namun demikian disisi lain masih terdapat 

sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang 

ditetapkan akan dicapai pada tahun ini. 
 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama 

Masohi tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target dengan realisasi  masing-masing indikator kinerja sasaran 

serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Masohi 

tahun 2018. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator 

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tertera di Lampiran 

– Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

Review Rencana Strategis Tahun 2016-2020 

 

 

 

 

N

O 

TUJUAN TARGET 

JANGKA 

MENENG

AH 

SASARAN TARGET STRATEGI 

URAIAN INDIKATOR  URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

 Meningkatkan 

kepuasan 

pencari 

keadilan 

dalam 

memperoleh 

pelayanan 

hukum 

Meningkatny

a jumlah 

perkara yang 

diselesaikan 

96 Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase sisa 

perkara tahun 

lalu yang 

diselesaikan 

100 100 100 100 100 Melaksanakan 

sistem 

manajemen 

perkara yang 

akuntabel dan 

transparan 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama  

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

2015 :   93.160.000 

2016 : 220.400.000 

2017 : 205.250.000 

2018 : 205.250.000 

2019 : 135.250.000 

2020 : 

 

 
 

    

Persentase 

jumlah perkara 

tahun berjalan 

yang 

diselesaikan 

94 95 96 97 98 

 

    

Persentase 

jumlah perkara 

yang 

diselesaikan 

dalam jangka 

waktu 

maksimal 3 

bulan 

90 92 93 94 95 Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

publik 

Program 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya 

Mahkamah 

Agung  

Pembinaan 

Administrasi dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan Urusan 

Administrasi 

2015 : 386.787.000 

2016 : 476.700.000 

2017 : 423.560.000 

2018 : 822.372.000 

2019 : 622.296.000 

2020 :    4.038.143 
 

 

  

 

Pengaduan 

masyarakat 

yang 

ditindak 

lanjuti 

100 Persentase 

pengaduan 

masyarakat 

yang 

ditindaklanjuti 

Persentase 

pengaduan 

masyarakat 

yang 

ditindaklanjuti 

 

100 100 100 100 100 Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

publik 



 

  

 

 

NO TUJUAN TARGET 

JANGKA 

MENENG

AH 

SASARAN TARGET STRATEGI 

URAIAN INDIKATOR  URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

  Persentase 

temuan hasil 

pemeriksaan 

eksternal 

yang 

ditindaklanjuti 

100 Persentase 

temuan hasil 

pemeriksaan 

eksternal yang 

ditindaklanjuti 

Persentase 

temuan hasil 

pemeriksaan 

eksternal yang 

ditindaklanjuti 

0 0 0 0 0 Meningkatkan 

kualitas 

Admitrasi 

kesekertariata

n 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana  

Aparatur 

Mahkamah 

Agung  

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana di 

Lingkungan 

Mahkamah 

Agung 

2015 :      41.500.000 

2016 : 3.344.000.000 

2017 : 4.620.000.000 

2018 :    640.000.000 

2019 : 1.313.000.000 

2020 : 1.326.000.000 

 

 
 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

90 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase 

berkas 

banding yang 

lengkap 

100 100 100 100 100 Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

publik 

Pembinaan 

Administrasi 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

Kajian Putusan 

Perkara 

  

 

 
 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

90 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Presentase 

penerbitan 

PMH tidak 

lebih dari 7 hari 

100 100 100 100 100 Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

publik 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama  

    

 

 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

  

  

90 

  

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

  

  

Presentase 

pendistribusian 

berkas perkara 

dari KMH 

kepada 

Anggota 

Majelis Hakim 

tidak lebih dari 

3 hari 

100 100 100 100 100     

 

 

   Prosentase 

Minutasi 

Perkara tidak 

lebih 14 hari 

dari tanggal 

putus 

80 80 85 90 95 

   

 

 

 

    Prosentase 

Penyampaian 

salinan 

putusan ke PA 

Masohi 

maksimal 14 

hari dari 

tanggal putus 

80 80 85 90 95 

   

 



 

  

 

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019 

NO 
KINERJA 

UTAMA 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1 Terwujudnya 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

transparan 

dan 

akuntabel 

Menyelesaikan 

sisa perkara 

tahun 

sebelumnya 

a. Persentase 

sisa perkara 

yang 

diselesaikan 

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
𝑥 100% 

 

12

12
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

Menyelesaikan 

Perkara sesuai 

waktu 

b. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah perkara yang ada
𝑥 100% 

 

3

426
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

Menyelesaikan 

seluruh sisa 

perkara 

c. Persentase 

penurunan 

sisa perkara 

 

 

Tn. 1 − Tn

Tn
𝑥 100% 

 

12 − 12

3
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

Putusan yang 

dijatuhkan  

pada tinggkat 

pertama 

maupun 

tinggkat 

banding telah 

diterima 

Peggugat/ 

Tergugat/ 

Pemohon/ 

Termohon 

d. Persentase 

perkara yang 

tidak 

megajukan 

upaya 

Hukum: 

 Banding

 Kasasi
     PK 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum

Jumlah putusan perkara
𝑥 100% 

 

423

422
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

   

   

    



 

  

NO 
KINERJA 

UTAMA 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 

SUMBER 

DATA 

2.  Meningkatkan 

Efektifitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Penerimaan 

Putusan tepat 

waktu 

a. Persentase isi 

putusan yang 

diterima oleh 

para pihak 

tepat waktu 

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah putusan perkara
𝑥 100% 

423

413
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

Mengupayakan 

penyelesaian 

perkara dalam 
mediasi. 

b. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui 

mediasi 

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah  perkara yang dilakukan mediasi
𝑥 100% 

12

12
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

Putusan yang 

dijatuhkan  

pada tinggkat 

pertama telah 

sesuai dan 

telah diterima 

oleh 

Penggugat/ 

Tergugat/ 

Pemohon/ 

Termohon 

c. Persentase 

berkas 

perkara yang 

dimohonkan 

banding, 

kasasi, dan PK 

yang diajukan 

secara 

lengkap dan 
tepat waktu 

Jumlah berkas  perkara yang dimohonkan Banding  Kasasi dan PK secara lengkap

Jumlah berkas  perkara yang dimohonkan upaya hukum
𝑥 100% 

 

1

1
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

Menyelesaikan 

perkara yang 

menarik 

perhatian 
masyarakat 

d. Persentase 

Putusan yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

(ekonomi 

syariah) yang 

dapat diakses 

secara 

oneline dalam 
waktu 1 hari. 

Jumlah amar putusan perkara Ekonomi Syari′ah yang diupload dalam Website

Jumlah berkas  perkara yang dimohonkan upaya hukum
𝑥 100% 

 

0

0
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 



 

  

NO 
KINERJA 

UTAMA 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 

SUMBER 

DATA 

3. Meningkatkan 

Akses 

Peradilan 

bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Memberikan 

akses 

Peradilan 

pada 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase 

Perkara 

Prodeo yang 

di selesaikan 

 

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo
𝑥 100% 

 

16

16
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

Memberikan 

akses 

Peradilan 

seluas luasnya 

pada 

masyarakt 
pedalaman 

b. Persentase isi 

perkara 

yang 

diselesaikan 

diluar 

gedung 

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Jumlah perkara yang harusnyadiselesaikan diluar gedung pengadilan 
𝑥 100% 

 

27

27
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

Memberikan 

kemudahan 

dan akses 

pada 

masyarakat 

pedalaman 

c. Persentase 

perkara 

permohonan 

(voluntair) 

Identitas 

Hukum 

Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan

Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan
𝑥 100% 

 

312

312
𝑥 100% 

Ketua Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

Memberikan 

akses pada 

masyarakat 

dalam 

keadilan 

dengan 

Layanan 

Bantuan 

Hukum secara 
gratis 

 

d. Persentase 

Pencari 

Keadilan 

Golongan 

Tertentu 

yang 

mendapatka

n Layanan 

Bantuan 

Hukum 
(Posbakum) 

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu 
𝑥 100% 

 

0

0
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

 



 

  

 

NO 
KINERJA 

UTAMA 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 

SUMBER 

DATA 

4.  Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

 

Menindaklanjuti 

hasil putusan 

tepat waktu 

Persentase 

putusan perdata 

yang di tindak 

lanjuti 

Jumlah putusan perkara  yang  ditindaklanjuti

Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT
𝑥 100% 

 

423

418
𝑥 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

 

Masohi, 31 Desember 2019 

Ketua 

 

 

 

ABUBAKAR GAITE, S.Ag,. M.H 

NIP. 19610906 199202 1 002 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

PERJANJIAN KINERJA 

PENGADILAN AGAMA  MASOHI 

Nomor :W24-A2/166.a/OT.01.3/I/2020 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda 

tangan di bawah ini : 

Nama :  ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H. 

Jabatan : Ketua Pengadilan Agam Masohi 

Selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA 

 

Nama : Drs. H. SUKIMAN BP., S.H.,M.H. 

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon 

 

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK 

KEDUA. 

PIHAK  PERTAMA  berjanji  akan  mewujudkan  target  kinerja  yang  

seharusnya sesuai  lampiran  perjanjian  ini,  dalam  rangka  mencapai  

target  kinerja  jangka menengah  seperti  yang  telah  ditetapkan  

dalam  dokumen  perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan  

pencapaian  target  kinerja  tersebut  menjadi tanggung jawab kami. 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi  terhadap  capaian  kinerja  dari  perjanjian  ini  

dan  mengambil  tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

 
 

Pihak Kedua 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Ambon 

 
 

 Drs. H. Sukiman BP., S.H,.M.H. 
NIP. 19541231 198203 1 028 

Masohi, 2 Januari 2019 
 

Pihak Pertama 
Ketua Pengadilan Agama Masohi, 

 
 
 

Abubakar Gaite, S.Ag,.M.H. 
NIP.19610906 199202 1 002 



 

  

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

PENGADILAN AGAMA MASOHI 

 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 

Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya 

Layanan Dukungan Manajemen 

Satker  

12 

Layanan 

Persentase Layanan dukungan 

manajemen satker tepat waktu 
99 % 

Layanan Perkantoran 
12 

Layanan 
Persentase Layanan Perkantoran  99 % 

Pengadaan Sarana Dan Prasarana 

Dilingkungan Mahkamah Agung 
500 M2 

Persentase Pengadaan Sarana dan 

prasarana dilingkungan Mahkamah 

agung terpenuhi 

99 % 

Program Peningkatan Manejemen Peradilan Agama 

Perkara dilingkungan Peradilan 

Agama yang diselesaikan melalui 

Pembebasan Biaya Perkara 
15 Perkara 

Presentase Pembebasan Biaya 

perkara 
100 % 

Perkara dilingkungan Peradilan 

Agama yang diselesaikan melalui 

Pembebasan Sidang diluar 

Gedung/Sidang Terpadu 

500 

Perkara 

Presentase Biaya Perkara diluar 

Gedung Peradilan 
100% 

 



 

  

Kode Kegiatan Anggaran (Rp) 

005.01 Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya 4.862.808.000,- 

1066.970 Layanan Dukungan Managemen Satker Daerah 8.000.000,- 

1066.994 Layanan Perkantoran 3.528.808.000,- 

1071.951 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Dilingkungan Mahkamah Agung 1.326.000.000,- 

005.04 Program Peningkatan Manejemen Peradilan Agama 135. 250.000,- 

1053.003 
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui 

Pembebasan Biaya Perkara 
5.250.000,- 

1053.004 
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui 

Pembebasan Sidang diluar Gedung/Sidang Terpadu 
130.000.000,- 

 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Ambon 

 

 

 

 

Drs. H. SUKIMAN BP., S.H,. M.H. 

NIP. 19541231 199203 1 028 

 

Ketua  

Pengadilan Agama Masohi, 

 

 

 

 

ABUBAKAR GAITE, S.Ag,.M.H. 

NIP.19610906 199202 1 002 



 

  

 

 

 

 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

PENGADILAN AGAMA MASOHI 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

 

 



 

  

RENCANAKINERJA  TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MASOHI 
TAHUN ANGGARAN 2019 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

Meningkatnya 

penyelesaian 

perkara 

a Persentase 

sisa perkara 

yang 

diselesaikan  

100% Prioritas 

penyelesaian 

perkara sisa tahun 

lalu agar segera 

di proses / 

diputus. 

 

 

 

 

 

 

1. Memperhatikan persyaratan dari pihak 

berkepentingan.  

2. Putus verstek, segera disampaikan isi 

putusan kepada Tergugat / Termohon. 

3. Perkara yang diperkirakan putus 

verstek baik Panitera Pengganti maupun 

Majelis Hakim telah mempersiapkan 

Berita Acara Sidang (BAS) dan putusan. 

4. Proses penyelesaian minutasi  minutasi 

perkara lebih awal.  

5. Menambah / meningkatkan frequensi 

persidangan. 

6. Perkara-perkara yang masuk di akhir 

tahun / bulan dapat diterima dan 

didaftarkan pada awal tahun/bulan 

berikutnya.  

7. Ketua Majelis konsisten mengatur 

strategi jalannya persidangan. 

8. Kelengkapan instrumen di persidangan. 

 

 

 

 

Mempercepat 

proses 

penyelesaian 

perkara 

Penyelesaian 

perkara Tidak 

lebih dari 6 

bulan terhitung 

pada saat 

penerimaan 

perkara 

Biaya 

Perkara 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

 b Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

95% Prioritas 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

1. Mempercepat proses perjalanan berkas 

mulai dari pendaftaran sampai pada 

Penetapan Hari Sidang (PHS). 

2. Memperhatikan kelengkapan berkas 

perkara. 

3. Sebelum perkara di sidangkan Panitera 

Pengganti dan Hakim mempelajari 

gugatan 

4. Menentukan pokok masalah baik Panitera 

Pengganti maupun Hakim yang menangani 

perkara. 

5. Membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). 

6. Menyelesaikan perkara tepat waktu. 

7. Menyelesaikan berita acara satu hari 

sebelum persidangan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara dalam 

jangka waktu 5 

bulan 

 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

 c Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

dalam jangka 

waktu maksimal 

6 bulan 

100%  1. Berupaya menyelesaikan berita acara 

dan putusan tepat waktu. 

2. Ketua Majelis segera menetapkan hari 

sidang jika Pemohon /Penggugat dan 

Termohon /Tergugat hadir. 

3. Jika Pemohon /Penggugat dan 

Termohon/Tergugat hadir di persidangan 

segera di mediasi. 

4. Mengupayakan penyelesaian perkara agar 

tidak melewati jangka waktu 6 bulan. 

5. Pelaporan perkara jika lewat jangka 

waktu penyelesaian diatas 6 bulan ke 

(PTA tembusan MA). 

6. Mengagendakan sidang dari pemeriksaan 

pokok perkara sampai dengan selesai. 

7. Minutasi berkas perkara secepatnya dan 

tepat waktu. 

8. Menyampaikan PBT secepatnya untuk 

perhitungan BHT. 

9. Mempersingkat waktu penundaan 

persidangan. 

10. Memberikan penekanan kepada Pemohon / 

Penggugat untuk mendapatkan surat izin 

atasan. 

11. Memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang perkara prodeo.  

 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara 

diupayakan 

maksimal 6 bulan 

 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

 

 

 

d Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

lebih dari 6 

bulan 

90 % Prioritas 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

1. Berupaya menyelesaikan berita acara 

dan putusan tepat waktu. 

2. Ketua Majelis segera menetapkan hari 

sidang jika Pemohon /Penggugat dan 

Termohon /Tergugat hadir. 

3. Jika Pemohon /Penggugat dan 

Termohon/Tergugat hadir di persidangan 

segera di mediasi, mediasi tidak perlu 

sampai 30 hari. 

4. Menyelesaikan perkara tidak melewati 

jangka waktu 6 bulan. 

5. Pelaporan perkara jika lewat jangka 

waktu penyelesaian diatas 6 bulan ke  

6. Mengagendakan sidang dari pemeriksaan 

pokok perkara sampai dengan selesai. 

7. Minutasi berkas perkara secepatnya dan 

tepat waktu. 

8. Menyampaikan PBT secepatnya untuk 

perhitungan BHT. 

9. Mempersingkat waktu penundaan 

persidangan. 

10. Memberikan penekanan kepada Pemohon / 

Penggugat untuk mendapatkan surat izin 

atasan. 

11. Memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang perkara prodeo.  

 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara maksimal 

6 bulan 

 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

Peningkatan 

aksepbilitas 

putusan Hakim 

a Persentase 

tidak 

mengajukan  

upaya hukum: 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan 

Kembali 

 

 putusan yang tidak 

diajukan upaya 

banding, Kasasi 

dan Peninjauan 

kembali 

1. Aparat bersikap jujur, adil dan 

transparan dalam pelayanan. 

2. Putusan hakim benar-benar 

mempertimbangkan berbagai segi 

tuntutan/ memberikan rasa keadilan 

dan kepuasan bagi pihak 

berkepentingan. 

3. Proses persidangan berjalan sesuai 

SOP dan Aparat memberikan informasi 

ke para pihak sesuai kompetensinya.  

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara efektif 

 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a Persentase 

berkas yang 

diajukan 

kasasi dan PK 

yang 

disampaikan 

secara lengkap 

0 Prioritas 

pengajuan  upaya 

hukum: 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan 

Kembali 

- berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi, dan PK yang diajukan 

secara lengkap dan tepat waktu 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara efektif 

 

 b Persentase 

berkas yang 

diregister dan 

telah 

didistribusika

n ke Majelis 

 

 

100% Prioritas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Mengupayakan dokumen perkara di 

registrasi dan didistribusikan kepada 

majelis 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara efektif 

 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

 c Ratio Majelis 

Hakim terhadap 

perkara 

95% Prioritas 

penambahan hakim 

Mengupayakan efektifnya pengelolaan 

penyelesaian perkara 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara efektif 

 

d Prosentase 

penyampaian 

pemberitahuan 

relaas putusan 

tepat waktu, 

tempat dan 

para pihak 

(prosentase 

akta cerai 

yang 

diserahkan 

penggugat/ 

pemohon). 

95% Prioritas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Mengupayakan penyampaian pemberitahuan 

relaas putusan tepat waktu, tempat dan 

para pihak 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara efektif 

 

 e Prosentase 

pelaksanaan 

Penyitaan 

tepat waktu 

dan tempat 

 

 

90% Prioritas 

pelaksanaan 

Penyitaan 

Mengupayakan pelaksanaan Penyitaan tepat 

waktu dan tempat 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara efektif 

 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

Peningkatan 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap 

peradilan 

(acces to 

justice) 

 

a Persentase 

perkara prodeo 

yang 

diselesaikan 

100% Prioritas perkara  

miskin dan 

terpinggirkan  

yang diselesaikan 

tepat waktu 

1. Mengusulkan tambahan biaya perkara 

prodeo dalam DIPA. 

2. Mensosialisasikan kepada masyarakat 

adanya anggaran perkara prodeo di 

pengadilan. 

3. Prodeo yang ada dalam DIPA segera 

dipergunakan / dicairkan. 

4. Melaksanakan sidang keliling. 

5. Meneliti bukti miskin dengan 

pertimbangan miskin (Panitera) dan 

Penetapan miskin (Ketua). 

6. Pelaksanaan sidang keliling. 

7. Melakukan sosialisasi kepada 

pemerintahan setempat mengenai perkara 

prodeo khususnya masyarakat miskin 

8. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor 

Catatan Sipil dan KUA untuk sidang 

terpadu istat nikah. 

9. Memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang perkara prodeo. 

 

 

 

 

 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

perkara efektif 

 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

 b Persentase 

perkara yang 

dapat 

diselesaikan 

dengan cara 

sidang 

keliling. 

95% 

 

Prioritas sidang 

ditempat dengan 

cara sidang 

keliling. 

8. Mempercepat proses perjalanan berkas 

mulai dari pendaftaran sampai pada 

Penetapan Hari Sidang (PHS). 

9. Memperhatikan kelengkapan berkas 

perkara. 

10. Sebelum perkara di sidangkan Panitera 

Pengganti dan Hakim mempelajari 

gugatan 

11. Menentukan pokok masalah baik Panitera 

Pengganti maupun Hakim yang menangani 

perkara. 

12. Membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). 

13. Menyelesaikan perkara tepat waktu. 

14. Menyelesaikan berita acara satu hari 

sebelum persidangan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian 

putusan perkara 

pada saat siding 

ditempat. 

 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

 

 

 

c Persentase 

(amar) putusan 

perkara (yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat) 

yang dapat 

diakses secara 

on line dalam 
waktu maksimal 

1 hari kerja 

sejak diputus. 

95% Prioritas minutasi 

berkas perkara 

1. Meningkatkan kwalitas penyelesaian 

BAP dan putusan. 

2. Menyelesaikan berkas perkara cepat 

dan tepat waktu. 

3. Menyelesaikan / membuat BAS tepat 

waktu. 

4. Membuat konsep putusan paling lama 

satu minggu. 

5. Menyelesaikan Berita Acara Sidang 

sehari sebelum sidang berikutnya. 

6. Minutasi perkara yang telah putus 

tepat waktu. 

7. Percepatan penyelesaian berita acara 

dan putusan. 

8. Menyediakan sarana. 

Proses 

penyelesaian 

putusan perkara 

tepat waktu 

Penyelesaian 

putusan perkara 

efektif 

 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

a Persentase 

permohonan 

eksekusi atas 

putusan 

perkara 

perdata yang 

berkekuatan 

hukum tetap 

yang 

ditindaklanjut

i 

90% Prioritas 

permohonan 

eksekusi yang 

telah 

ditindaklanjuti 

1. Melaporkan ke PTA tentang perkara 

permohonan eksekusi. 

2. Melakukan anmaning dan upaya damai 

ditingkatkan. 

3. Pemberitahuan eksekusi kepada pihak-

pihak. 

4. Bantuan pengamanan dari aparat. 

5. Pelaksanaan eksekusi sesuai SOP. 

6. Menerapkan biaya eksekusi yang 

ringan, terjangkau dan transparan. 

7. Melakukannegosiasi kepada para pihak. 

 

Proses 

penyelesaian 

eksekusi perkara 

tepat waktu 

Penyelesaian 

eksekusi perkara 

efektif 

 



 

  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

Meningkatnya 

kualitas 

pengawasan 

a Persentase 

pengaduan 

masyarakat 

yang 

ditindaklanjut

i 

90% Prioritas 

pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

1. Pembinaan integritas kepada aparat 

peradilan. 

2. Mengidentifikasi,konfirmasi dan 

verifikasi aduan. 

3. Menganalisa kelayakan pengaduan. 

4. Setiap aduan segera ditindak lanjuti 

dan Melaporkan adanya pengaduan ke 

PTA Ambon. 

5. Membentuk tim pemeriksa  bila ada 

delegasi/ dikehendaki oleh PTA Ambon. 

6. Penerapan sanksi/tindakan sesuai 

hasil aduan. 

Proses 

penyelesaian 

pengaduan tepat 

waktu 

Penyelesaian 

pengaduan efektif 

 

 b Persentase 

temuan hasil 

pemeriksaan 

eksternal yang 

ditindaklanjut

i 

95% Prioritas 

tindaklanjut 

temuan hasil 

pemeriksaan 

eksternal 

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

eksternal sesegera mungkin 

Proses 

penyelesaian 

hasil temuan 

pemerikasaan 

eksternal tepat 

waktu 

Penyelesaian 

putusan perka 

hasil temuan 

pemerikasaan 

eksternal secara 

efektif 

 

Peningkatan 

kualitas SDM 

a Persentase 

pegawai yang 

lulus diklat 

teknis 

yudisial. 

100% Prioritas 

sosialisasi hasil 

diklat teknis 

yudisial 

1. Membuat jadwal sosialisasi 

2. Menyampaikan materi Pelatihan kepada 

semua staf  

3. Koordinasi dengan Unit terkait 

Proses 

penyelesaian 

sosialisasi 

tepat waktu 

Penyelesaian 

sosialisasi 

secara aefektif 

efektif 

 

b Persentase 

pegawai yang 

lulus diklat 

non yudisial 

100% Prioritas 

sosialisasi hasil 

diklat teknis non 

yudisial 

1. Membuat jadwal sosialisasi 

melaksanakan sosialisasi sesuai jadwal 

2. Menyampaikan materi Pelatihan kepada 

semua staf  

3. Koordinasi dengan Unit terkait 

Proses 

penyelesaian 

sosialisasi 

tepat waktu 

Penyelesaian 

sosialisasi 

secara aefektif 

efektif 

 



 

  

 

Masohi, 2 Januari 2019 

Ketua 
Pengadilan Agama Masohi 

 
                                                                     
ABUBAKAR GAITE, S.Ag,.MH 

NIP. 19610906 199202 1 002 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran 

 c Persentase 

pejabat yang 

lulus 

mengikuti fit 

and proper 

test dalam 

rangka promosi 

100% Prioritas promosi 

jabatan bagi 

pejabat yang 

memenuhi syarat  

Menyiapkan berkas usulan jabatan yang 

dipromosikan kepada PTA Ambon dan 

dilanjutkan ke eselon I 

Proses 

penyelesaian 

berkas usulan 

jabatan tepat 

waktu 

penyelesaian 

berkas usulan 

jabatan tepat 

secara efektif 

 


