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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tulungagung secara umum 
telah berhasil melaksanakan misi yang di emban dalam rangka mencapai 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  Keberhasilan Pengadilan Agama 
Tulungagung ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan 
indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran 
strategis yang ditetapkan dan 14 (empat belas) indikator kinerja dalam 
penetapan kinerja tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan dengan baik, 
terbukti dengan nilai capaian yang sebagian besar telah memenuhi target 
yaitu : 

1. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan (100%); 

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (98,16%); 

3. Persentase penurunan sisa perkara (195,26%); 

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (110,65%); 

5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 
Pengadilan Agama (119,57%); 

6. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 
(100%); 

7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (266,08%); 

8. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK 
yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu (125%); 

9. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi 
Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak 
diputus (0%) ; 

10. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan (100%); 
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11. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 
(111,11%); 

12. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum (100%); 

13. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 
bantuan hukum (posbakum) (100%); 

14. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 
(111,11%). 

Untuk rincian pencapaian kinerja pada masing-masing indikator dari 
sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

No. 
Uraian / Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

2019 

Realisasi 

2019 
Capaian  

1 Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Prosentase sisa 
perkara tahun lalu 
yang diselesaikan 
tepat waktu 
dalam tahun 
berjalan 

100% 100% 100% 

2 Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Prosentase  
perkara  yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

90% 88,34% 98,16% 

3 Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Prosentase 
penurunan sisa 
perkara 

10% 19,53% 195,26% 

4 Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Prosentase 
perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum 
banding, kasasi 
maupun PK 

90% 99,59% 110,65% 
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No. 
Uraian / Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

2019 

Realisasi 

2019 
Capaian  

5 Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

70% 119,57% 170,82 

6 Terwujudnya 
peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Prosentase isi 
putusan yang 
diterima oleh 
para pihak tepat 
waktu 

100% 100% 100% 

7 Terwujudnya 
peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

prosentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

10% 26,61% 266,08% 

8 Terwujudnya 
peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

prosentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
banding, kasasi 
dan peninjauan 
kembali yang 
diajukan secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

80% 100% 125% 

9 Terwujudnya 
peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Prosentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi 
syari’ah) yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari sejak diputus 

100% 0% 0% 
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No. 
Uraian / Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

2019 

Realisasi 

2019 
Capaian  

10 Terwujudnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

Prosentase 
perkara prodeo 
yang diselesaikan 

100% 100% 100% 

11 Terwujudnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

Prosentase 
perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

90% 100% 111,11% 

12 Terwujudnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

Prosentase 
perkara 
permohonan 
(voluntair) 
identitas hukum 

100% 100% 100% 

13 Terwujudnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

Prosentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum 
(posbakum) 

100% 100% 100% 

14 Terwujudnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

prosentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti (di 
eksekusi) 

90% 100% 111% 

 
 
 
 
 

***** 


