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 Renstra Pengadilan Agama Nabire 2020-2024 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam 

mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama  dengan digambarkan 

sebagai berikut : 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam 

mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama  dengan digambarkan 

sebagai berikut : 

 

No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 

1 2 3 

1. Meningkatnya penyelesaian 

perkara 

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 

b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan 

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 

d. Persentase perkara yang diselesaikan: 

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 6 bulan 

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 

waktu lebih dari 6 bulan 

2. Peningkatan akseptabilitas putusan 
Hakim 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 

- Verzet  

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali (PK) 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang 

disampaikan secara lengkap 

b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang 
disampaikan secara lengkap 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang 
disampaikan secara lengkap 

d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan 
ke Majelis  

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

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 

g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 

h. Persentase responden yang puas terhadap proses 

peradilan 

4. Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap peradilan 
(acces to justice) 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

 b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara 

sidang keliling 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan. 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara 

tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 

6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  

  b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal 

yang ditindaklanjuti. 

 

 



 

 

REVIUW INDIKATOR KINERJA UTAMA  

PENGADILAN AGAMA NABIRE  
 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

1 Terwujudnya 
penyelesaian Perkara 
yang sederhana, tepat 
waktu, transparan 
dan akuntabel 

Prosentase Jumlah Penyelesaian 
Perkara 

Perbandingan antara perkara yang 
ditangani dengan perkara yang diputus 

Ketua/Hakim 
Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

Prosentase putusan yang 
diunggah (upload) ke website. 

Perbandingan antara perkara yang 
diputus dengan upload putusan di 
website 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

Prosentase Pelayanan Meja 
Informasi 

Perbandingan antara pemohon 
informasi dengan jumlah yang dilayani 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

Prosentase Minutasi Berkas 
Perkara 

Perbandingan antara perkara yang 
diputus dengan perkara yang diminutasi 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

2 Terselesaikannya 
Administrasi perkara 
yang efektif, efisien, 
dan akuntabel 

Prosentase Proses Administrasi 
penerimaan Perkara. 

Perbandingan perkara yang diterima 
dengan penyelesaian administrasi 
penerimaan perkara 

Panitera  Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

Prosentase Proses Pemeriksaan 
Perkara 

Perbandingan antara perkara yang 
diterima dengan perkara yang diperiksa 

Panitera  Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

Prosentase Proses Administrasi 
Putusan Perkara. 

Perbandingan antara yang diputus 
dengan administrasi putusan 
perkara 

Panitera  Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 

  Prosentase Proses Penyampaian 
Salinan Putusan kepada para 
pihak. 

Perbandingan antara perkara yang 
diputus/diminta para pihak dengan 
salinan yang diserahkan kepada 
para pihak 

Panitera  Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

Prosentase Penerbitan Akta Cerai Perbandingan antara putusan cerai 
gugat yang telah berkekuatan 
hukum tetap dan perkara cerai talak 
yang telah diikrarkan dengan akta 
cerai yang telah diterbitkan 

Panitera  Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

Prosentase Proses Penyampaian 
Akta Cerai kepada para pihak. 

Perbandingan antara akta cerai yang 
diminta oleh para pihak dengan 
yang 
disampaikan 

Panitera  Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

3 Terwujudnya 
penyelesaian perkara 
melalui mediasi 

Prosentase mediasi yang berhasil Perbandingan antara jumlah perkara 
yang dimediasi dengan yang berhasil 
didamaikan 

Ketua/Hakim 
Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

4 Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan internal 
yang efektif dan 
efisien 

Prosentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

Perbandingan antara pengaduan 
yang diterima dengan yang 
diitindaklanjuti 

Ketua/Hakim 
Pengawas 
Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan. 

 

Ditetapkan di : Nabire 
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