
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO 

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 
 

 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 dikelola. Tujuan khusus penetapan 

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai 

wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja.  

 Penetapan Kinerja Tahun 2017 Satker 682282 (04) Pengadilan Agama Labuan Bajo, 

sebagai berikut:  

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Meningkatnya 

penyelesaian perkara 

a. Persentase mediasi yang 

diselesaikan 
100 % 

b. Persentase mediasi yang menjadi 

akta perdamaian 
100 % 

c. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan: 

- gugatan. 

- permohonan. 

 

 

100 % 

100 % 

d. Persentase perkara yang 

diselesaikan: 

- gugatan. 

- permohonan. 

 

 

100 % 

100 % 

e. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka waktu 

maksimal 6 bulan 

100 % 

f. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka waktu 

lebih dari 6 bulan 

100 % 

2. Peningkatan 

akseptabilitas putusan 

Hakim 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum: 

- Verzet 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

3. Peningkatan 

efektifitas 

a. Persentase berkas perkara yang 

diajukan kasasi yang disampaikan 

secara lengkap 

100 % 
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pengelolaan 
penyelesaian perkara 

b. Persentase berkas perkara yang 
diajukan PK yang disampaikan 

secara lengkap 

100 % 

c. Persentase berkas yang diregister 

dan siap didistribusikan ke Majelis  
100 % 

d. Persentase penyampaian relaas 

pemberitahuan isi putusan tepat 

waktu, tempat dan para pihak 

100 % 

e. Persentase penyitaan tepat waktu 

dan tempat 
100 % 

f. Ratio Majelis Hakim terhadap 

perkara 
100 % 

g. Persentase responden yang puas 

terhadap proses peradilan 
100 % 

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 

100 % 

 

100 % 

5. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan. 

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara tertentu yang 

berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti 

100 % 

6. Meningkatnya 

kualitas pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti  

b. Persentase temuan hasil 

pemeriksaan internal/eksternal 

yang ditindaklanjuti. 

100 % 

 

100% 

 

Jumlah Anggaran kegiatan  

 Pagu anggaran untuk Kode Satker 682282 (04) tanggal 07 Desember 2016 Pengadilan 

Agama Labuan Bajo sebesar Rp 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 

 Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan sebesar 

Rp 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah); 

 Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara sebesar 

Rp. 1.750.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

 Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan 

sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 


