
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT) TAHUN 2021 

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran 

Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100 % Program Peningkatan 
Manajemen Peradilan 
Agama 

Menyelesaikan sisa perkara 
tahun sebelumnya 

Terselesaikannya sisa 
perkara tahun sebelumnya 

100 % 79.450.000 

b. Persentase perkara yang 
diselesikan tepat waktu 

90 % Menyelesaikan perkara yang 
diterima dengan tepat waktu 

Terselesaikannya perkara 
yang diterima secara tepat 
waktu 

90 %  

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 

5 % Meningkatkan penurunan 
sisa perkara dari tahun 
sebelumnya 

Menurunnya sisa perkara 
dari tahun sebelumnya 

5 %  

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Banding 

95 % Meningkatkan jumlah 
perkara yang  tidak 
mengajukan upaya hukum 
Banding melalui peningkatan 
kualitas pelayanan kepada 
para pihak 

Meningkatnya jumlah 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Banding 

95 %  

e. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Kasasi  

95 % Meningkatkan jumlah 
perkara yang  tidak 
mengajukan upaya hukum 
Kasasi melalui peningkatan 
kualitas pelayanan kepada 
para pihak 

Meningkatnya jumlah 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Kasasi  

95 %  

f. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Peninjauan 
Kembali (PK)  

95 % Meningkatkan jumlah 
perkara yang  tidak 
mengajukan upaya hukum 
Peninjauan Kembali (PK) 
melalui peningkatan kualitas 
pelayanan kepada para 
pihak 

Meningkatnya jumlah 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Peninjauan Kembali (PK) 

95 %  

g. Index responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap pelayanan 
peradilan 

80 % Memberi kepuasan kepada 
masyarakat melalui 
peningkatan kualitas 
pelayanan  

Meningkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan peradilan 

80 %  



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran 

Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase isi putusan 
yang diterima oleh pihak 
tepat waktu 

95 %  Penyampaian isi putusan  
kepada para pihak dengan 
tepat waktu 

Tersampaikannya isi 
putusan kepada para 
dengan tepat waktu 

95 %  

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

3 % Penyelesaian perkara 
melalui mediasi 

Terselesaikannya perkara 
melalui mediasi 

3  %  

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

95 % Menyampaikan berkas 
perkara yang dimohonkan 
Banding secara lengkap dan 
tepat waktu 

Tersampaikannya berkas  
perkara yang dimohonkan 
Banding secara lengkap 
dan tepat waktu 

95 %  

d. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan   Kasasi 
yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

95 % Menyampaikan berkas 
perkara yang dimohonkan 
Kasasi secara lengkap dan 
tepat waktu 

Tersampaikannya berkas  
perkara yang dimohonkan 
Kasasi secara lengkap dan 
tepat waktu 

95 %  

e. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan   
Peninjauan Kembali (PK) 
yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

95 % Menyampaikan berkas 
perkara yang dimohonkan 
Peninjauan Kembali (PK) 
secara lengkap dan tepat 
waktu 

Tersampaikannya berkas  
perkara yang dimohonkan 
Peninjauan Kembali (PK)  
secara lengkap dan tepat 
waktu 

95 %  

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

100 % Mempublikasikan putusan 
yang menarik perhatian 
massyarakat (ekonomi 
syariah) yang dapat diakses 
secara one line dalam waktu 
1 hari sejak putus 

Terpublikasinya putusan 
yang menarik perhatian 
massyarakat (ekonomi 
syariah) yang dapat 
diakses secara one line 
dalam waktu 1 hari sejak 
putus 

100 %  

g. Persentase pendafatran 
perkara yang diterima 
melalui e-Court. 

5 % Menerima pendaftaran 
perkara melalui e-Court 

Diterimanya pendaftaran 
perkara melalui e-Court 

5 %  
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Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

100 % Program Peningkatan 
Manajemen Peradilan 
Agama 

  

Menyelesaikan perkara 
prodeo yang diterima 

Terselesaikannya perkara 
prodeo yang diterima 

100 %  

b. Persentase perkara yang 
diselesikan di luar 
gedung pengadilan 

95 % Melaksanakan penyelesaian 
perkara yang disidangkan di 
luar gedung pengadilan 

Terlaksananya 
penyelesaian perkara yang 
disidangkan di luar gedung 
pengadilan 

95 %  

c. Persentase perkara 
Permohonan (Voluntair) 
Identitas hukum 

95 % Menyelesaikan perkara 
permohonan (Voluntair) 
identitas hukum yang 
diterima 

Tereselesaikannya perkara 
permohonan (Voluntair) 
identitas hukum yang 
diterima 

95 % 

 

d. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang mendapat 
layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100 % Memberikan layanan 
bantuan hukum melalui 
Posbakum bagi pencari 
keadilan golongan tertentu 

Terlayaninya pencari 
keadilan golongan tertentu 
melalui Pos Bantuan 
Hukum (POSBAKUM) 

100 % 

 

Meingkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

a. Persentase perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 

95 %  Menindaklanjuti (eksekusi) 
putusan perkara perdata 
yang telah berkekuatan 
hukum tetap  

Tereksekusinya putusan 
perkara  perdata yang 
telah berkekuatan hukum 
tetap 

95 % 
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