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Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman, harus selalu berusaha untuk menerapkan asas - asas 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga dapat memberikan 

rasa keadilan dan memberikan nilai kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk itu, 

pengelolaan organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi 

prasyarat yang mutlak harus dipenuhi. 

Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

merupakan keterbukaan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungajwaban). Melalui 

keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati 

dan seksama dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai komponen 

terakhir dari sistem akuntabilitas merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan 

dan akuntabilitas pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. 

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada 

Tahun 2020 disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan 

dari Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Renstra 2020–2024 dan grand design 

Reformasi Birokrasi serta cetak biru (blue-print) 2010–2035 Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan 

Agama Tulang Bawang Tengah pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

Tabel . Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

N

O 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 

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 % 96 % 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 

10 % 

 

20 % 

IKHTISAR EKSEKUTIF 
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d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum: 

• Banding 

• Kasasi  

• PK 

96 % 99,6 % 

e. Indeks responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

100 % 86 % 

2 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

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

100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

2 % 22,2 % 

c. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan banding, 
kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu  

100 % 100 % 

d. Persentase putusan yang 
menarik perhatian 
masyarakat (Ekonomi 
Syariah) yang dapat 
diakses secara Online 
dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

100 % 100 % 

3 

 

Meningkatnya 

akses terhadap 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung pengadilan 

0 % 0 % 

c. persentase perkara 
permohonan (Voluntair) 
identitas hukum 

0 % 0 % 

d. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Pos Bakum) 

0 % 0 % 

4 Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 
100 % 100 % 
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A. LATAR BELAKANG 

Kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada 

dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan kewenangan teknis 

yudisial berada di bawah Ditjend Badan Peradilan Agama (Badilag). Berdasarkan 

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.  

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 

telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Mahkamah Agung. 

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, 

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk 

masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan 

kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan 

pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.  

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor            

49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

B A B  I 

P E N D A H U L U A N 
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Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan 

hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang 

diamanatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut 

dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja 

secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk 

memaparkan capaian kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam 1 

(satu) tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan 

sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang 

dicapainya. 

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah dalam melaksanakan seluruh kegiatan baik yang bersifat 

administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga negara 

sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan 

sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik, oleh 

karena itu Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah membuat Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2020. 

 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah bertugas dan berwenang 

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :  
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1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006).  

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : 

Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan 

Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).  

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar 

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap 

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: 

Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006). 

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide: 

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).  

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis 

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengkapan) (vide : Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/ 

VIII/2006).  

6. Fungsi Lainnya :  

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 

instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain 

(vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).  

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya 

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 
PA Tulang Bawang Tengah  

halaman | 4 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 

 

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN  

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini 

menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

selama tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) tahun 2020 tersebut 

diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) sebagai tolak 

ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Analisis 

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja 

di masa mendatang.  

Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah diperlukan suatu panyajian yang 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 
PA Tulang Bawang Tengah  

halaman | 5 

sistematis, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah 

sesuai standar pelaporan sebagai berikut :  

1. Bab I, pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok 

dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyajian. 

2. Bab II, berisi Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis 

yang berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan 

kebijakan pokok. Kemudian menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 

2020.  

3. Bab III, berisi tentang Akuntabilitas Kinerja, yang berisi Capaian Kinerja Tahun 

2020 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.  

4. Bab IV, berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari LKjIP ini 

dan Saran guna perbaikan kinerja di masa mendatang. 
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A. RENCANA STRATEGIS  

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar 

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap 

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi 

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan 

kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk 

menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa 

hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga 

mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi 

tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang 

mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara 

eksternal (para pencari keadilan). Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku 

pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad 

untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi 

masing-masing. Kami menyadari bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas tak 

kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sampai sekarang ini masih 

terbatas. 

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas Tahun 2020 di Pengadilan 

Agama Tulang Bawang Tengah telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang 

mengacu para program dan fungsinya sebagai berikut : 

1. Visi dan Misi 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara 

yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pembangunan Nasional. 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menetapkan rencana strategis 

B A B  II 

PERENCANAAN KINERJA 
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Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 2020-2024 sebagai dasar acuan 

penyusunan kebijakan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020.  

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 2020-2024 

pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang 

direncanakan dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya 

melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan 

pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan. 

Termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap akhlak dan perilaku aparatur 

negara serta pengendalian terhadap manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi 

dan produktivitas dalam kinerja instansi pemerintahan.  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tulang Bawang 

Tengah dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dalam 

rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. 

Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau 

kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan. Untuk 

menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas 

dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi 

merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar 

acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target 

yang ditetapkan.  

Adapun Visi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagai berikut :  

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH  

YANG AGUNG” 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

menetapkan beberapa misi yang menggambarkan hal dan kegiatan yang harus 

dilaksanakan.  

Adapun Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dapat dirumuskan 

sebagai berikut, yaitu:  

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah; 
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2. Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Hakim dan seluruh Aparatur 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah; 

3. Memberikan Pelayanan Terbaik bagi Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi; 

4. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan; 

5. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Modern; 
 

2. 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 Tulang Bawang Tengah. Adapun 

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah adalah 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Pelayanan Peradilan Agama yang cepat, sederhana dan 

biaya ringan. 

2. Terwujudnya tenaga teknis yang berkualitas dan profesional.  

3. Implementasi Manajemen Teknologi Informasi yang modern dalam 

pelayanan publik dan Administrasi Perkantoran.  

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 

2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan 

Agama Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. 

2. Peningkatan akses informasi kepada masyarakat secara mudah, murah 

dan cepat. 

3. Terciptanya aparatur Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang 

Profesional, berintegritas, bertanggung jawab dan menguasai TI. 

4. Terwujudnya sarana dan prasarana Pengadilan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, serta 

berbasis pada pemanfaatan TI. 

5. Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, kondusif, dan melayani. 

6. Meningkatnya kedisiplinan aparatur Pengadilan Agama Tulang Bawang 

Tengah, khususnya kemampuan tenaga teknis dalam penyelenggaraan 

pelayanan dan persidangan. 
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7. Terwujudnya tertib administrasi pada Pengadilan Agama Tulang Bawang 

Tengah. 

 

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan 

menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Program Utama merupakan unsur 

utama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari 

program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung 

pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Adapun program utama dan kegiatan dimaksud terdiri dari : 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

 Program peningkatan manajemen Peradilan Agama merupakan program 

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi 

perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang 

dilaksanakan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam pelaksanaan 

program peningkatan manajemen Peradilan Agama adalah : 

1. Penyelesaian perkara tepat waktu. 

2. Peningkatan penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 

3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi dan PK disampaikan secara 

lengkap dan tepat waktu. 

4. Register dan pendistribusian serta pengarsipan berkas perkara tepat 

waktu. 

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian perkara berjalan sesuai 

prosedur yang ditetapkan. 

6. Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo). 

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dibuat untuk mencapai sasaran strategis 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil 

pengawasan yang berkualitas. 
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Kegiatan pokok yang dilaksanan dalam program ini adalah: 

1. Pengusulan dalam kegiatan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama 

Tulang Bawang Tengah bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam 

penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan 

sarana sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Tulang Bawang 

Tengah. 

 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah menetapkan Indikator 

Kinerja Utama  melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang 

Tengah Nomor W8-A13/060/OT.01.3/I/2020. Indikator Kinerja Utama diperlukan 

sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. 

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama PA Tulang Bawang Tengah 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

1 Terwujudnya proses peradilan 

yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

c. Persentase penurunan sisa perkara 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 

• Banding 

• Kasasi  

• PK 

e. Indeks responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

2 Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

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

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui mediasi 
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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 

3 

 

Meningkatnya akses terhadap 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan 

c. persentase perkara permohonan 
(Voluntair) identitas hukum 

d. Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan bantuan 
hukum (Pos Bakum) 

4 Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

 

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

  Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 

2020 antara lain : 

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2020 PA Tulang Bawang Tengah 

N

O 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

         100 % 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara 

10 % 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 

• Banding 

• Kasasi  

• PK 

          96 % 
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e. Indeks responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

      100 % 

2 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

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

100  % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

2 % 

c. Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan 
PK yang diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu 

100 % 

d. Persentase putusan yang menarik 
perhatian masyarakat (Ekonomi 
Syariah) yang dapat diakses 
secara Online dalam waktu 1 hari 
sejak diputus 

  100 % 

3 

 

Meningkatnya akses 

terhadap peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100  % 

b. Persentase perkara yang  
diselesaikan di luar gedung 
pengadilan 

0 % 

c. persentase perkara permohonan 
(Voluntair) identitas hukum 0 % 

d. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum (Pos 
Bakum) 

    0 % 

4 Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti (di 

eksekusi) 

100 % 

 
 SASARAN IDIKATOR GET 
 

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai tujuan kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, 
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sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, untuk menciptakan tolak ukur kinerja 

sebagai dasar evaluasi kinerja.    

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PA Tulang Bawang Tengah 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100 % 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

100 % 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 

10 % 

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum: 

• Banding 

• Kasasi  

• PK 

96 % 

e. Indeks responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

 

100 % 

2 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

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

 

100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

2 % 

c. Persentase berkas 
perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi dan PK 
yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu  

100 % 

d. Persentase putusan yang 
menarik perhatian 
masyarakat (Ekonomi 
Syariah) yang dapat 
diakses secara Online 
dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

100 % 
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3 

 

Meningkatnya 

akses terhadap 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung pengadilan 

  0 % 

c. persentase perkara 
permohonan (Voluntair) 
identitas hukum 

0 % 

d. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Pos Bakum) 

  0 % 

4 Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti (di 

eksekusi) 100 % 
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A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020  

 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dalam penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi 

masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan 

strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk 

menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat 

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Perhitungan Capaian Kinerja 

Perhitungan/ Pengukuran tingkat capaian Kinerja Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah tahun 2020 dilakukan dengan cara  membandingkan antara target 

dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Cara penghitungannya adalah 

sebagai berikut: 

Realisasi 

Tingkat capaian kinerja =             X 1 0 0 

 Rencana 

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, 

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 

2020 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja dan 

B A B  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 
PA Tulang Bawang Tengah  

halaman | 16 

indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Agama 

Tulang Bawang Tengah telah melakukan analisis dan evaluasi agar terdapat 

perbaikan dimasa yang akan datang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2020 PA Tulang Bawang Tengah 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

1 Terwujudnya 

proses  

peradilan yang 

pasti, transparan 

dan akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100  96 % 96 % 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 10 % 20 %      200 % 

97 d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum: 

• Banding 

• Kasasi  

• PK 

96 % 99,6 % 103,75 % 

98 e. Indeks responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

     100 % 86 % 86 % 

2 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

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

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

2 % 22,2 % 1.110 % 

c. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan banding, 
kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu  

100 % 100 % 100 % 

d. Persentase putusan yang 
menarik perhatian 
masyarakat (Ekonomi 
Syariah) yang dapat 
diakses secara Online 
dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

100% 100 % 100 % 

3 

 

Meningkatnya 

akses 

terhadap 

peradilan bagi 

masyarakat 

a. Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100 % 100 % 

 

100 % 
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miskin dan 

terpinggirkan 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung pengadilan 

  0 %   0 %   0 % 

c. persentase perkara 
permohonan (Voluntair) 
identitas hukum 

0 % 0 % 0 % 

d. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Pos Bakum) 

  0 %  0 % 0 % 

4 Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(di eksekusi) 100 % 100 % 100% 

 

Indikator Kinerja: 

1. Indikator Penilaian Pelaksanaan Penyelesaian Perkara 

Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

menggunakan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Indikator 

ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan 

kecepatan/efektifitas dan efisiensi administrasi perkara. Indikator kinerja 

utama Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagai alat ukur tingkat 

keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah.  

2. Indikator Penilaian Kinerja dan Sasaran 

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-

sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Utama 

dan sasaran strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 

2020 - 2024 menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja 

yang harus dicapai dalam jangka pendek maupun menengah. Indikator 

Kinerja sasaran yang digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan 

kebijakan serta strategi dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam 

penyusunan rencana kegiatan pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran 

kinerja atas setiap sasaran, melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau 

penggunaan anggaran. 
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3. Indikator Penilaian Kinerja dan Kegiatan 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang 

Tengah akan diukur tingkat capaian kinerjanya melalui Indikator Kinerja 

Kegiatan. Indikator Kinerja tersebut terdiri dari: 

a. Indikator kinerja Masukan (input) 

b. Keluaran (Output) hasil (outcome) 

c. Manfaat (benefit) dan 

d. Dampak (impact) 

 

Tingkat rencana capaian kinerja tersebut akan dibandingkan realisasinya pada 

setiap akhir tahun melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun  2020 

mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2020 Pengadilan 

Agama Tulang Bawang Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama Tulang Bawang Tengah. 

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 5 (lima) indikator. 

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: 

Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum: (Banding, Kasasi, PK), index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan peradilan. Indikator kinerja sasaran pada Tahun 2020 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Analisa Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan 

dan Akuntabel 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

- Terwujudnya 

proses  

peradilan yang 

pasti, transparan 

dan akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100 % 96 % 96 % 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 10 % 20 % 200 % 

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum: 

• Banding 

• Kasasi  

• PK 

96 % 99,6 % 103,75 % 

e. Indeks responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

       100 % 86 % 86 % 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan dalam tahun 2020 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai 

berikut : 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa 

perkara yang harus diselesaikan. 

Tabel 3.3 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 
Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 
       100 %        100 %        100 % 

 

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah masih 

mempunyai sisa perkara sebanyak 4 perkara, namun pada Tahun 2020 sisa perkara 

tersebut telah diselesaikan seluruhnya. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat 

perbandingan 1 tahun sebelumnya, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

penurunan sisa perkara di tahun 2019 yang berjumlah 4 perkara menjadi 0 perkara 

di tahun 2020. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 
PA Tulang Bawang Tengah  

halaman | 20 

Tabel 3.4 Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dari Tahun 2019-2020 

TAHUN Jumlah Sisa Perkara 
Jumlah Perkara yang harus 

diselesaikan 

2020 0 564 

2019 4 526 

 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah sebanyak 560, ditambah sisa tahun 2019 sebanyak 4 perkara. 

Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2020 adalah 564 

perkara. Diputus di tahun 2020 sebanyak 564 perkara, sehingga sisa perkara tahun 

2020 sebanyak 0 perkara. 

Tabel 3.5 Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 
Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 
       100 % 96 %       96 % 

Realisasi Kinerja persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 

sebesar 96 % dari target yang ditetapkan 100 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

indikator kinerja sasaran ini berhasil dengan baik. 

Tabel 3.6 perbandingan penyelesaian perkara tahun 2018 dan tahun 2019: 

 

Tahun 
Sisa Perkara 
Tahun Lalu 

Perkara 
Masuk 

Total 
Perkara 

Perkara 
Diputus 

Sisa 
Perkara 

Tahun Ini 

2020 0 560 564 564 0 

2019 4 488 526 518 4 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan 

jumlah perkara masuk dan sekaligus peningkatan penyelesaian perkara 

dibandingkan dengan tahun 2019. 

c. Persentase penurunan sisa perkara 

Pencapaian target indikator kinerja dengan sasaran penurunan sisa perkara 

pada tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.7 Pencapaian Target Indikator Kinerja sasaran penurunan sisa perkara 

tahun 2019. 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- Persentase penurunan sisa perkara 10 % 20 % 200 % 

Realisasi terhadap target indikator kinerja penurunan sisa perkara sudah 

mencapai target yang telah ditetapkan, persentase perbandingan antara sisa 

perkara tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami perubahan yang drastis, yakni dari 

4 perkara di tahun 2019, menjadi 0 perkara sisa di tahun 2020. 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi 

dan Peninjauan Kembali 

Sasaran peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada hukum di bidang peradilan. Sasaran tersebut di atas 

mempunyai 1 indikator kinerja yaitu: Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Pencapaian target indikator 

kinerja terhadap sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.8 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum: 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

96 % 99,6 % 103,75 % 

Berikut adalah data perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum 

dan tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

pada tahun 2019 dan Tahun 2020: 
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Tabel 3.9 Perbandingan data perkara yang mengajukan upaya hukum dan 

yang tidak mengajukan upaya hukum dari tahun 2019 dan tahun 2020 

NO Tahun Jumlah 

Perkara 
Putus 

Pengajuan 

Upaya 
Hukum 

% Tidak 
Mengajukan 

Upaya Hukum 

% 

1 2020 564 2 0,35 562 99,6 

2 2019 522 0 0 0 100 

 

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan 

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sudah 

melaksanakan survey terhadap kepuasan masyarakat, dan menghasilkan 

kesimpulan bahwa angka indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan yang 

berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah adalah 86 % yang 

mengidentifikasikan bahwa mutu pelayanan terhadap pencari keadilan di 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tergolong Baik. 

Berikut adalah grafik Pencapaian Indikator Layanan pada Pengadilan Agama 

Tulang Bawang Tengah : 

Gambar Grafik 3.1 Pencapaian indikator layanan PA Tulang Bawang Tengah 
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2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Capaian indikator kinerja yang digunakan untuk menjadi alat ukur dalam 

menghitung persentase penyelesaian perkara adalah: 

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat 

waktu. 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. 

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. 

Tabel 3.10 Analisa kinerja peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian 

perkara 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

- Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

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

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

2 % 22,2 % 1.110 % 

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

100 % 100% 100% 

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

100 % 100% 100% 

 

Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator dapat dilihat pada 

penjelasan berikut ini: 
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a.  Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

 Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

 Tabel 3.11 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 
Persentase isi putusan yang diterima oleh 
para pihak tepat waktu 

100% 100 % 100 % 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase isi putusan yang diterima 

oleh para pihak tepat waktu adalah 100 %. 

b.  Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

Tabel 3.12 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 
Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui mediasi 

2% 22,2% 1.110 % 

 

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK 

yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

Tabel 3.13 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan 

PK yang disampaikan secara lengkap 

 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 

Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 

yang disampaikan secara lengkap 

100% 100% 100% 

 

Untuk tahun 2020, jumlah perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara 

lengkap adalah sejumlah 0 perkara, atau nihil. Namun demikian dapat dihitung dan 

disimpulkan bahwa persentase jumlah brekas perkara yang dimohonkan Banding, 

Kasasi dan PK secara lengkap adalah 100 %. 
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Tabel 3.14 Perbandingan dari tahun 2019 dengan tahun 2020, Perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang di sampaikan secara lengkap. 

 

d. Persentase putusan yang menarik perhatian (ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 

Tabel 3.15 Persentase putusan yang menarik perhatian (ekonomi syariah) 

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 

NO INDIKATOR KERJA TARGET   REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 

Persentase putusan yang menarik 

perhatian (ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 

hari sejak diputus 

100% 100% 100% 

Untuk tahun 2020 putusan yang menarik perhatian (ekonomi syariah) yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah sejumlah 0 

perkara. Namun demikian, perhitungan kinerjanya adalah 100%. 

 

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan dapat diukur menjadi 4 indikator, seperti terlihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

No Tahun 

Banding Kasasi PK 

Jumlah Kelengkapan Jumlah Kelengkapan Jumlah  Kelengkapan 

1 2020 2 2 2 0 2 2 

2 2019 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 3.16 Analisa meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

- Meningkatnya 

akses terhadap 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar 
Gedung pengadilan 

 0 %  0 %  0 % 

c. Persentase perkara 
permohonan (Voluntair) 
identitas hukum 

0 % 0 % 0 % 

d. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Posbakum) 

0 % 0 % 0 % 

 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

Tabel 3.17 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 
Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100 % 100 % 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 % dari 

perkara prodeo yang masuk. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan pada 

tahun 2020 adalah 100%. Angka tersebut didapatkan dari jumlah perkara prodeo 

yang diselesaikan sejumlah 5 perkara dari total 5 perkara prodeo yang ditargetkan, 

sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. 

Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI telah 

mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo, dalam DIPA Tahun 

Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran bagi penanganan perkara prodeo 

sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang 

dalam DIPA 04, diperuntukan menangani 5 Perkara, yang setiap perkara 

dianggarkan biaya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan realisasi 

penyerapan anggaran penanganan perkara prodeo sebesar  Rp. 1.750.000,-     

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%. 
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b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 

Tabel 3.18 Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 
Persentase perkara yang diselesaikan 
diluar gedung pengadilan 

0 % 0 % 0 % 

 

Selain dari penyelesaian perkara prodeo, Pengadilan Agama Tulang Bawang 

Tengah juga memberikan pelayanan perkara yang diselesaikan diluar gedung 

pengadilan, namun  untuk tahun 2020 Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 

belum mendapatkan anggaran dari DIPA 04 Ditjend Badilag. Sehingga target yang 

dibuat adalah 0%, karena memang tidak tersedianya anggaran untuk itu, dan pada 

akhirnya, capaian kinerjanya pun sesuai target dimaksud, yakni 0%. 

 
 

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum 

Tabel 3.19 Persentase Permohonan (Voluntair) Identitas hukum 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 
Persentase perkara permohonan (Voluntair) 
identitas hukum 

0 % 0 % 0 % 

 

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara permohonan (voluntair) 

identitas hukum adalah 0/0 X 100 %. Adapun hasil capaian kinerja pada tahun 2020 

adalah sebesar 0 % dari target yang ditetapkan. 

 

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum) 

 
Tabel 3.20 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum) 

 

NO INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

- 

Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan 
bantuan hukum (Posbakum) 

0% 0% 0% 
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Ukuran capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) merupakan 

perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan 

bantuan hukum dibagi dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Namun 

untuk Tahun 2020 Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah belum ada anggaran 

Posbakum. 

 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Ukuran capaian indikator kinerja kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

adalah persentase permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap (BHT) yang ditindaklanjuti. 

 

Tabel 3.21 Analisa kinerja peningkatan kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

- Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase permohonan 
Eksekusi atas putusan 
perkara yang 
berkekuatan hukum 
tetap yang 
ditindaklanjuti 
 

100% 100% 100% 

Dari jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2020 adalah 

sebanyak 0 perkara. Namun demikian untuk perhitungan capaian tahun 2020 tetap 

terhitung 100 %. 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target 

rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari: 

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, 

Belanja Barang, dan Belanja Modal. 

2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Penyelesaian 

Administrasi perkara, perkara Biaya Miskin (prodeo), Pos Bantuan 

Hukum (POSBAKUM) dan Sidang diluar gedung yang pelaksanaannya 

berupa sidang Keliling Terpadu. 
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Tabel 3.22 DIPA BUA (01) 

 KODE JENIS BELANJA /MAK PAGU DIPA 

REALISASI SISA DANA 

KET 

TOTAL % TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 005.01.01 Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

     
 

 1066 (001) Belanja Pegawai Rp. 2.568.050.000 Rp. 2.221.850.245 86.52 % Rp. 346.199.755 13.48 %  

 1066 (002) Belanja Barang Operasional  Rp. 866.033.000  Rp. 807.491.477 93.24  %  Rp. 58.541.523 6.76 %  

2 005.01.02 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

     
 

 5231 Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin  

Rp. 122.500.000 Rp. 122.500.000 100 % 0 0 % 
 

  JUMLAH (1+2)  Rp. 3.556.583.000  Rp.3.151.841.722 88.61 % Rp. 404.741.278 11.39 %  

Tabel 3.23 DIPA BADILAG (04) 

NO KODE JENIS BELANJA /MAK PAGU DIPA 

REALISASI SISA DANA 

KET 
TOTAL % TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 005.04.08 Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Agama 

     

 

 1053.001 Pembebasan Biaya 

Perkara 
Rp. 1.750.000 Rp. 1.750.000 100% 0 0 % 

 

  JUMLAH Rp. 1.750.000 Rp. 1.750.000 100% 0 0 %  
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A. KESIMPULAN 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah tahun 2020 ini mengupayakan suatu capaian kinerja (Performance 

Result) selama satu tahun Anggaran dari Rencana Strategis (Strategic Plan) 

Pengadilan Agama Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 2020 - 2024. Dan 

merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas guna melaporkan 

suatu capaian kinerja selama satu tahun anggaran berjalan, yaitu pada tahun 2020. 

Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam bidang tehnis yustisial 

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi administrasi keperkaraan, Pengadilan 

Agama Agama Tulang Bawang Tengah selalu mengupayakan terwujudnya 

kemandirian dan peningkatan kinerja sehingga akan berpengaruh pada kecepatan 

dan kualitas pelayanan. Sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia 

adalah sangat berperan penting dalam menunjang kepuasan masyarakat pencari 

keadilan sehingga mampu terwujud pelayanan di bidang hukum yang profesional, 

efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa diintervensi atau dipengaruh oleh 

lembaga/instansi lainnya. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah Tahun 2020 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja yang 

dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsi. Laporan Kinerja ini juga sebagai wujud transparansi 

laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Agama 

Tulang Bawang Tengah. 

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 2020 dapat dilaksanakan 

dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu 

ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang 

semakin tinggi. 

 

B A B  IV 

PENUTUP 
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B. SARAN DAN HARAPAN 

 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan 

Agama Tulang Bawang Tengah di masa yang akan datang, berikut kami 

ketengahkan beberapa saran: 

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menetapkan Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen kontrol 

yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana 

serta keterampilan Sumber Daya Manusia demi peningkatan kualitas 

penyelesaian perkara. 

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Tulang 

Bawang Tengah untuk menunjang tercapainya target kinerja yang 

diharapkan. 

3. Meningkatkan pemanfaatan IT dalam pelayanan publik dengan 

memaksimalkan aplikasi - aplikasi, perangkat IT serta kualitas SDM yang 

berbasis IT. 

4. Memaksimalkan penerapan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) dilingkungan 

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah guna meningkatkan 

kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia agar semakin 

profesional, dan meningkatkan hasil kerja atau out come. 


