INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
No
1

2

Kinerja Utama
Peningkatan penyelesaian perkara
secara sederhana, cepat dan biaya
ringan

Peningkatan Tertibnya administrasi
perkara

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

a. Prosentase sisa perkara yang
diselesaikan

Perbandingan jumlah sisa perkara tahun yang
lalu dengan diselesaikan pada tahun
berikutnya

Ketua Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan
Tahunan.

b. Prosentase perkara yang
diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang diminutasi Ketua Majelis Hakim
dan disampaikan kepada para pihak pencari
keadilan dengan jumlah perkara yang
diregister.

Laporan Bulanan dan Laporan
Tahunan.

a) Prosentase berkas yang diregister Perbandingan antara berkas perkara yang
dan siap disidangkan
diterima dengan berkas perkara yang
disidangkan
b) Prosentase penyampaian
panggilan sidang tepat waktu

Ketua dan panitera/Sekretaris

Laporan Meja II (Register Perkara)

Perbandingan antara penyampaian panggilan Ketua, panitera/Sekretaris dan
sah dan patut dengan yang tidak sah dan patut JS/JSP

Laporan Meja II (Register Perkara)

c) Prosentase penyampaian putusan perbandingan antara penyampaian putusan
tepat waktu
tepat waktu dengan yang belum disampaikan

Ketua, panitera/Sekretaris dan
JS/JSP

Relaas panggilan dari JS/ JSP

d) prosentase Optimalisasi
penggunaan SIADPA Plus dalam
penyelesaian administrasi perkara

Perbandingan antara perkara yang diregister
secara manual dan terinput dalam aplikasi
SIADPA Plus dengan jumlah perkara yang
diterima
Perbandingan antara mediasi yang diterima
dengan yang diselesaikan

Wakil Penitera, Panmud
Permohonan, Panmud Gugatan
dan Panmud Hukum

Register perkara, Laporan Perkara
dan Aplikasi SIADPA Plus

Mediator

Laporan Mediasi

Perbandingan antara target berdasarkan
anggaran DIPA dengan Realisasi

Ketua dan Panitera/Sekretaris

Laporan Meja III

Perbandingan antara berkas perkara yang
diterima dengan berkas perkara yang
disidangkan

Ketua dan Panitera/Sekretaris

Laporan Meja III

3

Peningkatan Penyelesaian Upaya
Mediasi

Prosentase mediasi yang
diselesaikan

4

peningkatan aksesibilitas masyarakat a. Prosentase perkara prodeo yang
terhadap peradilan (acces to justice) diselesaikan

b. Prosentase perkara sidang
keliling yang diselesaikan

5

peningkatan pelaksanaan pembinaan Prosentase hasil temuan dapat
dan pengawasan terhadap jalannya
ditindaklanjuti dengan segera
peradilan

Perbandingan hasil temuan pengawasan
dengan yang ditindaklanjuti

Wakil Ketua, Hawasbid,
Panitera/ Sekretaris, Wakil
Panitera, Wakil Sekretaris

laporan hasil pengawasan dan
tindaklanjut, SOP

6

peningkatan pelaksanaan pembinaan Prosentase tingkat kekeliruan
pengawasan terhadap aparatur
menurun
pengadilan

Perbandingan hasil temuan pengawasan
dengan yang ditindaklanjuti

Wakil Ketua, Hawasbid,
Panitera/ Sekretaris, Wakil
Panitera, Wakil Sekretaris

laporan hasil pengawasan dan
tindaklanjut, SOP

7

peningkatan pelayanan publik yang
transparan

Prosentase peningkatan pelayanan
berperkara dengan biaya ringan/
terjangkau pada pencari keadilan

8

peningkatan kemudahan akses bagi
masyarakat pencari keadilan

9

10

Perbandingan antara jumlah biaya perkara
yang dipungut dengan jumlah biaya perkara
yang digunakan dalam persidangan

Panitera/ Sekretaris, Kasir

SK. Panjar Biaya Perkara, SK Biaya
Proses dan Laporan Keuangan,

Prosentase peningkatan penyerahan Perbandingan antara perkara yang telah
salinan putusan/ penetapan dan akte diputus dengan salinan penetapan/putusan
cerai kepada para pihak
yang diserahkan

Wakil Panitera, Panmud Hukum

Berkas perkara, salinan putusan
dan akta cerai

peningkatan kualitas pelayanan
pengaduan bagi masyarakat

Prosentase peningkatan pemberian
informasi dan pengaduan yang
berkaitan dengan perkara

Perbandingan antara jumalah pengaduan
dengan pengaduan yang ditindak lanjuti

Wakil Panitera, Panmud Hukum

Pengaduan masyarakat, register
pengaduan, Laporan hasil tindak
lanjut

Peningkatan kualitas SDM peradilan
Agama Khususnya di Pengadilan
agama Muara Bulian

a. Prosentase pegawai yang
mengikuti dikla teknis yudisial

Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk Ketua dan Panitera/Sekretaris
mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan
realisasi

Laporan Tahunan,

b. Prosentase pegawai yang
mengikuti diklat non yudisial

Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk Ketua dan Panitera/Sekretaris
mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan
realisasi

Laporan Tahunan,

