
RENCANA KINERJA TAHUNAN 

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT 

TAHUN 2020 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target 

1. Meningkatnya 
penyelesaian perkara 
(jenis perkara) 

a. Persentase perkara yang 
dilakukan mediasi 

50% 

b. Persentase mediasi yang 
menjadi Akta Perdamaian  

c. Persentase mediasi menjadi 
perkara yang dicabut 

d. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

10% 
 

15% 
 

100% 

e. Persentase perkara yang 
diselesaikan 

100% 

f. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 5 bulan 

99% 

g. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu lebih dari 5 bulan 

1% 

h. Persentase perkara yang 
diminutasi 

100% 

2 Peningkatan aksepbilitas 
putusan Hakim 

Prosentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
a. Banding 
b. Kasasi 
c. Peninjauan Kembali 

 
 

99% 
100% 
100% 

3 Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

a. Persentase berkas yang 
diajukan kasasi dan PK yang 
disampaikan secara lengkap 

100% 

b. Persentase berkas yang 
diregister dan siap di 
distribusikan   ke Majelis  

100% 

c. Persentase penyampaian 
pemberitahuan relaas putusan 
tepat waktu, tempat dan para 
pihak. 

 
100% 

d. Persentase penyitaan tepat 
waktu dan tempat 

100% 

e. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

1 : 145 

f. Persentase penyelesaian  



administrasi perkara 100% 

g. Persentase akte cerai yang 
diserahkan kepada penggugat/ 
pemohon 

 
100% 

4 Peningkatan aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (accestojustice). 

a. Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan. 

100% 

b. Persentase perkara yang dapat 
diselesaikan melalui sidang 
keliling. 

100% 

c. Persentase amar putusan yang 
dapat di akses secara online 

 
70% 

5 Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan.  

Persentase  permohonan eksekusi 
atas putusan perkara yang 
berkekuatan hukum tetap yang 
ditindaklanjuti. 

99% 

6 Meningkatnya kualitas 
pengawasan. 

a. Persentase pengaduan  
masyarakat yang ditindaklanjuti  100% 

b. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan internal yang 
ditindaklanjuti. 

100% 

c. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal yang 
ditindaklanjuti. 

100% 

7 Meningkatkan penyediaan 
sarana dan prasarana. 

Persentase pengadaan sarana dan 
prasarana. 

100% 
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