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KATA PENGANTAR 

ahi rabbil’alamin puji syukur kami pan

lah memberikan rahmat, taufiq dan hida

engadilan Agama Salatiga Tahun 2020 dapa

untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 

as Kinerja Instansi Pemerintah. 

ran ini kami sajikan hal-hal yang berkenaa

dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga 

engkapan Negara bidang pelayanan mas

i wilayah hukum Kota Salatiga. 

teri laporan ini adalah informasi gambaran riil k

pokok selama tahun 2020 dan hambatan ya

ya, dimaksudkan pula untuk internal sebaga

pelaksanaan tugas berikutnya dan untu

ketahui guna bahan pengambilan kebijakan s

enyajian format dan substansi laporan i

n pembenahandan saran seperlunya. 

Wassalam, 

Salatiga,  10 Februari 

Ketua, 

Drs. Khairuddin, M.H
NIP.1968128 199403 1 004
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anjatkan kehadirat 

dayahNya sehingga 

pat kami  susun dan 

Nomor 5 Tahun 2004 

an dengan kegiatan 

Agama Salatiga sebagai 

syarakat dibidang 

n riil keberhasilan 

ang dihadapi serta 

agai dasar evaluasi 

uk institusi yang 

n selanjutnya. 

n ini mungkin ada 

Februari 2021 

Khairuddin, M.H. 
1968128 199403 1 004



 

 

IKHTISAR EKSEK
 
 

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan 

Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri 

Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, 

Pengadilan Agama Salatigatelah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan 

Agama Salatiga. 

Pengadilan Agama Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada 

tahun anggaran 2020 telah m

dicapai yaitu: 

1. Program dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.

3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan

kinerja utama yang ada 

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

 

SAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMM

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan 

Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam 

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang

un 2009 tentang Peradilan Agama. 

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, 

Pengadilan Agama Salatigatelah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan 

Pengadilan Agama Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada 

tahun anggaran 2020 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin 

Program dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya.

Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.

Program peningkatan manajemen Peradilan Agama. 

program tersebut di atas, telah pula ditetapkan

utama yang ada sebagai berikut: 

Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel;

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 
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MMARY) 

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan 

Pendayagunaan Aparatur 

Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam 

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang 

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, 

Pengadilan Agama Salatigatelah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan 

Pengadilan Agama Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada 

elaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin 

Program dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya. 

Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama. 

program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) 

Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel; 

masyarakat miskin dan terpinggirkan; 



 

 

Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Banding 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi  

Persentase perkara yang tidak 

hukum Peninjauan Kembali

Indek responden  pencari keadilan pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan peradilan

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase isi putusan yang diterima 

pihak tepat waktu 

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi  

Persentase berkas yang di

kasasi dan peninjauan kembali 

lengkap dan tepat waktu.

Persentase putusan 

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 hari setelah putus

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang mendapat layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) 

Identitas Hukum 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti(Eksekusi)

Indikator Target 

Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel

perkara yang diselesaikan 98% 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 90 % 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 98% 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 99% 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

Peninjauan Kembali 

99% 

Indek responden  pencari keadilan pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan peradilan 

85% 

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Persentase isi putusan yang diterima oleh para 

 

90 % 

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 1,3 % 

Persentase berkas yang dimohonkan banding, 

peninjauan kembali yang diajukan secara 

dan tepat waktu. 

99 % 

Persentase putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 hari setelah putus 

100 % 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100 %

Persentase perkara yang diselesaikan di luar 

 

- 

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang mendapat layanan Bantuan Hukum 

100 % 

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) 90 % 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti(Eksekusi) 

70 % 
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 Realisasi Capaian 

Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel 

100% 102 

 97 % 107 

99,7 % 101,7 

100 % 101 

100 % 101 

84,22 % 99 

 100% 111 

 2 % 153 % 

 100 % 101 % 

 100 % 100 % 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

% 100% 100 % 

- - 

 100 % 100 % 

 100% 111 

 100 % 142,85 



 

 

 

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 201

Salatiga yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar 

Rp3.486.654.000,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus 

lima puluh empat ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk 

belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 

Gaji dan Tunjangan) sebesar 

puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah)

Operasional dan pemeliharaan kantor) 

Modal sebesar Rp25.000.000,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan 

untuk biaya pelaksanaan 

Peradilan Agama, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan 

Hukum pada Pengadilan Agama Salatiga.

 

 

 

umber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama 

Salatiga yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar 

(Tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus 

lima puluh empat ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk 

rbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp2.469.202.000,- (dua milyar empat ratus enam 

puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah), Belanja Barang

dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp992.452.000,

Rp25.000.000,-.Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 32.650.000,

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan 

aksanaan penyelesaian Administrasi perkara dilingkungan 

, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan 

Hukum pada Pengadilan Agama Salatiga. 
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Pengadilan Agama 

Salatiga yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar 

(Tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus 

lima puluh empat ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk 

Belanja Pegawai (Pembayaran 

(dua milyar empat ratus enam 

, Belanja Barang (Biaya 

992.452.000,-dan Belanja 

Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari 

Rp. 32.650.000,- untuk 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan 

perkara dilingkungan 

, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan 
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A. LATAR BELAKANG

 
Pengadilan Agama Salatiga merupakan salah satu lembaga yang 

melaksanakan amanat Undang

Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan 

harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki 

peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan 

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja 

menyusun laporan kinerja tahunan tingkat 

kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan 

Lembaga. 

  

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Penjelasan Umum Organisasi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang

Undang Nomor 14 Tahun 

Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai Sub Sistem pelaksana 

kekuasaan kehakiman merupakan lingkungan tersendiri, disamping lingkungan 

peradilan-peradilan yang lain.

Berdasarkan Undang

Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status peradilan 

agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan  ditandai 

mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

Pengadilan Agama Salatiga dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

pada Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989; Jo Undang

tahun 2006; Jo Undang

BAB I PENDAHULUAN 
 

LATAR BELAKANG 

Pengadilan Agama Salatiga merupakan salah satu lembaga yang 

melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan 

harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki 

peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. 

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

erja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan 

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja 

menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian 

kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Penjelasan Umum Organisasi 

Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan–ketentuan pokok Kekuasaan 

Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai Sub Sistem pelaksana 

kekuasaan kehakiman merupakan lingkungan tersendiri, disamping lingkungan 

peradilan yang lain. 

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang

Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status peradilan 

agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan  ditandai 

enangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

Pengadilan Agama Salatiga dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

Undang Nomor 7 tahun 1989; Jo Undang-

tahun 2006; Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan
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Pengadilan Agama Salatiga merupakan salah satu lembaga yang 

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan 

harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki 

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

erja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan 

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja 

unit kerja berdasarkan perjanjian 

kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan 

Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-

ketentuan pokok Kekuasaan 

Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai Sub Sistem pelaksana 

kekuasaan kehakiman merupakan lingkungan tersendiri, disamping lingkungan 

r 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang 

-Undang Nomor 50   

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status peradilan 

agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan  ditandai 

enangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri. 

Pengadilan Agama Salatiga dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

- Undang Nomor 3 

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan–



 

 

peraturan lain yang telah dijabarkan dalam program kerja yang telah 

dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI  antara lain Program Reformasi 

Birokrasi dan Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, ef

transparan dalam memberikan pelayanan. Dalam hal keterbukaan informasi 

setelah dikeluarkan Surat Keputusan KMA : 1

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka masyarakat 

dipermudah untuk akses informasi pengadila

alur perkara, struktur organisasi melalui 

2. Kedudukan 

Pengadilan Agama Salatiga terletak di Jalan Lingkar Selatan, Argomulyo, 

Salatiga. Berdasarkan Keputusan 

Tanggal 10 Nopember 1983 tentang penetapan perubahan wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi serta Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Salatiga memiliki wilayah 

yuridiksi meliputi empat kecamatan di Kota Salatiga dan sembilan kecamatan 

wilayah Kabupaten Semarang. Wilayah Kota Salatiga ditampilkan dalam peta 

dibawah ini: 

 

 

n yang telah dijabarkan dalam program kerja yang telah 

dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI  antara lain Program Reformasi 

Birokrasi dan Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, ef

transparan dalam memberikan pelayanan. Dalam hal keterbukaan informasi 

setelah dikeluarkan Surat Keputusan KMA : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang 

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka masyarakat 

dipermudah untuk akses informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, 

alur perkara, struktur organisasi melalui www.pa-salatiga.go.id

Pengadilan Agama Salatiga terletak di Jalan Lingkar Selatan, Argomulyo, 

Salatiga. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 tahun 1983 

Tanggal 10 Nopember 1983 tentang penetapan perubahan wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi serta Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Salatiga memiliki wilayah 

iputi empat kecamatan di Kota Salatiga dan sembilan kecamatan 

wilayah Kabupaten Semarang. Wilayah Kota Salatiga ditampilkan dalam peta 
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n yang telah dijabarkan dalam program kerja yang telah 

dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI  antara lain Program Reformasi 

Birokrasi dan Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, 

transparan dalam memberikan pelayanan. Dalam hal keterbukaan informasi 

144/KMA/SK/I/2011 tentang 

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka masyarakat 

n seperti putusan, biaya perkara, 

salatiga.go.id. 

Pengadilan Agama Salatiga terletak di Jalan Lingkar Selatan, Argomulyo, 

Menteri Agama RI Nomor 76 tahun 1983 

Tanggal 10 Nopember 1983 tentang penetapan perubahan wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi serta Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Salatiga memiliki wilayah 

iputi empat kecamatan di Kota Salatiga dan sembilan kecamatan 

wilayah Kabupaten Semarang. Wilayah Kota Salatiga ditampilkan dalam peta 

 



 

 

Rincian data kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Salatiga dapat 

dilihat pada tabel berikut :

No Nama 
Kecamatan

1. Sidorejo 

2. Sidomukti

3 Argomulyo

4 Tingkir 

 

Sedangkan wilayah Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum 

Pengadilan Agama Salatiga dapat dilihat pada peta di bawah ini:

 

Rincian data kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Salatiga dapat

dilihat pada tabel berikut :

Rincian data kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Salatiga dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

an 
 Nama Kelurahan

 : Sidorejo Lor, Pulutan, Kauman Kidul, Bugel, Salatiga, 
Blotongan 

Sidomukti : Kecandran, Mangunsari, Dukoh, Kalicacing

Argomulyo : Cebongan, Randuacir, Noborejo, Ledok, 
Tegalrejo 
 

: Tingkir Lor, Sidorejo kidul, Kutowinangu,
 Gendongan 

Sedangkan wilayah Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum 

Pengadilan Agama Salatiga dapat dilihat pada peta di bawah ini:

Rincian data kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Salatiga dapat

dilihat pada tabel berikut : 

9 

Rincian data kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Salatiga dapat 

ahan/ Desa 

Sidorejo Lor, Pulutan, Kauman Kidul, Bugel, Salatiga, 

Kecandran, Mangunsari, Dukoh, Kalicacing 

Cebongan, Randuacir, Noborejo, Ledok, Kumpulrejo, 

Tingkir Lor, Sidorejo kidul, Kutowinangu, 

Sedangkan wilayah Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum 

Pengadilan Agama Salatiga dapat dilihat pada peta di bawah ini: 

 

Rincian data kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Salatiga dapat 



 

 

No Nama 

Kecamatan

1. Pabelan 

2. Bringin 

3. Bancak 

4. Tuntang 

5. Suruh 

6. Susukan 

7. Tengaran

8. Getasan  

9. Kaliwungu

 

3. Tugas dan Fungsi 

 Pengadilan Agama Salatiga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

yang bertugas dan berwenang memeriksa, 

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang

dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan 

ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang

tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Pengadilan Agama Salatiga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan admiministrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan 

eksekusi. 

an 

 NamaKelurahan

 : Ujung-ujung, Kauman Lor, Karang 

gondang,Pabelan, Jembrak, Sukoharjo, 

: Bringin, Popongan, Pakis, Lebak, Truko 

Banding, Sendang,Tanjung,Sambirejo, 

: Bantal, Lembu, Rejosari, Plumutan, Boto,Pucung, 

Banca, Wonokerto, Jlumpang 
 : Ngajaran,  Rowosari, Gedangan, Candirejo,  

Jombor, Lopait, Karanganyar, Tlogo, Delik,Sraten, 

Karangtengah, Tlompakan, Kesongo
: Suruh, Plumbon, Dersansari, Krandon 

Lor,Purworejo Ketanggi, Medayu,Bonomerto

 : Susukan,  Koripan, Kemetul, Bakalrejo, Kenteng, 

Timpik, Sidoharjo,  Ngasinan, Gentan, Badran, 

Tengaran : Klero, Bener, Butuh, Karangduren, Cukil,Nyamat, 

Sruwen, Tegalrejo, Tegalwaton, Tengaran, 

 : Sumogawe, Samirono, Polobogo, Kopeng,Getasan, 

Tolokan, Ngrawan, Jetak, Wates, Tajuk, Batur, 

Kaliwungu : Rogomulyo, Kaliwungu, Papringan, Pager Jetis, 

Payungan, Udanwuh, Mukiran, kener,Kradenan, 

 

Pengadilan Agama Salatiga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan 

ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang

2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Pengadilan Agama Salatiga mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan admiministrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan 
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ahan/ Desa 

ujung, Kauman Lor, Karang 

gondang,Pabelan, Jembrak, Sukoharjo, 

Bringin, Popongan, Pakis, Lebak, Truko 

Banding, Sendang,Tanjung,Sambirejo, 

Bantal, Lembu, Rejosari, Plumutan, Boto,Pucung, 

 
ri, Gedangan, Candirejo,  

Jombor, Lopait, Karanganyar, Tlogo, Delik,Sraten, 

Karangtengah, Tlompakan, Kesongo 
Suruh, Plumbon, Dersansari, Krandon 

Lor,Purworejo Ketanggi, Medayu,Bonomerto, 

Susukan,  Koripan, Kemetul, Bakalrejo, Kenteng, 

Timpik, Sidoharjo,  Ngasinan, Gentan, Badran, 

Klero, Bener, Butuh, Karangduren, Cukil,Nyamat, 

Sruwen, Tegalrejo, Tegalwaton, Tengaran, 

Sumogawe, Samirono, Polobogo, Kopeng,Getasan, 

Tolokan, Ngrawan, Jetak, Wates, Tajuk, Batur, 

Rogomulyo, Kaliwungu, Papringan, Pager Jetis, 

Payungan, Udanwuh, Mukiran, kener,Kradenan, 

Pengadilan Agama Salatiga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

memutus, dan menyelesaikan 

orang yang beragama Islam 

dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan 

ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 

undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Pengadilan Agama Salatiga mempunyai fungsi sebagai berikut: 

Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan admiministrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan 



 

 

2. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara

Agama dalam tingkat pertama 

administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.

3. Fungsi pembinaan, yakni memberikan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 

baik menyangkut teknis yudicia

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. 

Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

4. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan mel

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti

 peradilan diselenggarakan dengan seksama

53 ayat (1) dan (2) Undang

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( 

vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

5. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah di d

diminta. ( vide 

2006).  

6. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, 

dan umum/perlen

7. Fungsi Lainnya :

 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam 

dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang

 Pelayanan penyuluhan hukum, Pelayanan Praktek pengenalan Lapangan 

(PPL) bagi para mahasiswa, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya 

serta memberi akses yang seluas

keterbukaan dan transparansi informasi per

dalam Keputusan Ketua

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama dalam tingkat pertama dan memberikan pelayanan dibidang 

administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Fungsi pembinaan, yakni memberikan   pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. ( vide  : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 

Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).  

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan mel

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti   di bawah jajarannya agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide 

53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap 

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( 

vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).  

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

diminta. ( vide  : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, 

dan umum/perlengakapan) (vide  : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

Fungsi Lainnya :   

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam 

lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 T

Pelayanan penyuluhan hukum, Pelayanan Praktek pengenalan Lapangan 

(PPL) bagi para mahasiswa, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya 

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur 

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
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Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili 

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

memberikan pelayanan dibidang 

administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali. 

pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 

l, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

undang Nomor No. 3 

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

di bawah jajarannya agar  

dan sewajarnya ( vide  : Pasal 

ndang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap 

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( 

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 

aerah hukumnya, apabila 

undang Nomor No. 3 Tahun 

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, 

: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).  

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam 

Undang Nomor 3 Tahun 2006).  

Pelayanan penyuluhan hukum, Pelayanan Praktek pengenalan Lapangan 

(PPL) bagi para mahasiswa, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya 

luasnya bagi masyarakat dalam era 

adilan, sepanjang diatur 

Mahkamah Agung RI Nomor 1-



 

 

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI
Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata

Struktur Oeganisasi Pengadilan berubah menjadi berikut :

Sebagaimana Undang

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang

dan terkahir dengan Undang

menjelaskan Pengadilan 

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan: 

 Izin nikah 

 Hadhanah 

 Wali adhal 

 Cerai talak 

 Itsbat nikah 

 Cerai gugat 

 Izin poligami 

 Hak bekas istri 

 Harta bersama 

 Asal-usul anak 

 Dispensasi nikah

 Pembatalan nikah

 Penguasaan anak

 Pengesahan anak

 Pencegahan nikah

 Nafkah anak oleh ibu

 Ganti rugi terhadap wali

 Penolakan kawin cam

 Pencabutan kekuasaan wali

 Pencabutan kekuasaan orang tua

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

.   

STRUKTUR ORGANISASI 
Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, 

Struktur Oeganisasi Pengadilan berubah menjadi berikut : 

Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 

engan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang

beragama Islam di bidang: 

 

 

 

Dispensasi nikah 

Pembatalan nikah 

Penguasaan anak 

Pengesahan anak 

Pencegahan nikah 

Nafkah anak oleh ibu 

Ganti rugi terhadap wali 

Penolakan kawin campur 

Pencabutan kekuasaan wali 

Pencabutan kekuasaan orang tua 
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144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 

kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, 

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

undang Nomor 3 tahun 2006 

undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa 

gama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

antara orang-orang yang 



 

 

 Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Waris; 

3. Wasiat; 

4. Hibah; 

5. Wakaf; 

6. Zakat; 

7. Infaq; 

8. Shadaqah, dan 

9. Ekonomi Syari’ah 

 Bank syari’ah 

 Bisnis syari’ah 

 Asuransi syari’ah

 Sekuritas syari’ah

 Pegadaian syari’ah

 Reasuransi syari’ah

 Reksadana syari’ah

 Pembiayaan syari’ah

 Lembaga keuangan mikro syari’ah

 Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah

 Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

Untuk melaksanakan tugas

fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili 

perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum 

masing-masing; (vide Pasal 49 Undang

Undang No. 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide 

Pasal 53 ayat (1) Undang 

Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan 

tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

Penunjukan orang lain sebagai wali 

 

 

Asuransi syari’ah 

Sekuritas syari’ah 

Pegadaian syari’ah 

Reasuransi syari’ah 

Reksadana syari’ah 

Pembiayaan syari’ah 

Lembaga keuangan mikro syari’ah 

Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah 

Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Salati

fungsi sebagai berikut: 

Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara

perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum 

masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang 

No. 3 Tahun 2006); 

Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide 

Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang 

rta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan 

tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
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Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah 

tugas pokok, Pengadilan Agama Salatiga mempunyai 

, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum 

Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - 

Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide 

Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 

rta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan 

tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang; 



 

 

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi 

peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, 

kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan 

memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 

Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila 

diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga mencakup 

wilayah hukum Pengadilan Agama 

sebagian wilayah Kabupaten Semarang. 

RI Nomor 76 tahun 1983 Tanggal 10 Nopember 1983 tentang

perubahan wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi 

serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Salatiga 

memiliki wilayah yuridiksi sebagai berikut :

No Kecamatan 
1. Sidorejo 

2. Sidomukti 

3 Argomulyo 

4 Tingkir 

5 Pabelan 

Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

pada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi 

peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, 

kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan 

memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 

n Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila 

diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991. 

n tugas dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga mencakup 

wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi wilayah Kota 

sebagian wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

RI Nomor 76 tahun 1983 Tanggal 10 Nopember 1983 tentang

perubahan wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi 

serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Salatiga 

memiliki wilayah yuridiksi sebagai berikut : 

  Kelurahan/ Desa
: Sidorejo Lor, Pulutan, Kauman Kidul, Bugel, Salatiga, 

Blotongan 

: Kecandran, Mangunsari, Dukuh, Kalicacing

: Cebongan, Randuacir, Noborejo, Ledok, 
Tegalrejo 
 : Tingkir Lor, Sidorejo kidul, Kutowinangu,
 Gendongan 

: Ujung-ujung, Kauman Lor, Karang gondang,
Pabelan, Jembrak, Sukoharjo, Bendungan,
Bejaten, Kadirejo, Giling, Padaan, Glawan, Sumowo, 
Terban, Sumberejo, Tukang, Segiri
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Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

pada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi 

peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2006); 

administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, 

kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan 

memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 

n Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum); 

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila 

) Undang-Undang Nomor 7 

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 

n tugas dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga mencakup 

meliputi wilayah Kota Salatigadan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

RI Nomor 76 tahun 1983 Tanggal 10 Nopember 1983 tentang penetapan 

perubahan wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi 

serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Salatiga 

ahan/ Desa 
Sidorejo Lor, Pulutan, Kauman Kidul, Bugel, Salatiga, 

Kecandran, Mangunsari, Dukuh, Kalicacing 

Cebongan, Randuacir, Noborejo, Ledok, Kumpulrejo, 

Tingkir Lor, Sidorejo kidul, Kutowinangu, 

ujung, Kauman Lor, Karang gondang, 
Pabelan, Jembrak, Sukoharjo, Bendungan, 
Bejaten, Kadirejo, Giling, Padaan, Glawan, Sumowo, 
Terban, Sumberejo, Tukang, Segiri 



 

 

No Kecamatan 
6 Bringin 

7 Bancak 

8 Tuntang 

9 Suruh 

10 Susukan 

11 Tengaran 

12 Getasan  

13 Kaliwungu 

 
 
  

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 

Desember 2020 sebanyak 1.632 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 

2019 dan yang diterima tahun 2020, dengan rincian. Adapun sisa perkara sampai 

dengan 31 Desember 2020 sebanyak 134 perkara. 

Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

 
No 

1. Sisa perkara Tahun 2019
2. Perkara diterima tahun 2020

3. Jumlah Perkara tahun 2020

4. Perkara yang diputus tahun 2020 

5. Sisa perkara yang belum diputus 2020  

 

  Kelurahan/ Desa
: Bringin, Popongan, Pakis, Lebak, Truko, Banding, 

Sendang, Tanjung, Sambirejo, Kalijambe, 
Gogodalem,Tempuran, Wiru, Kalikurmo, Rembes, 
Nyemoh  

: Bantal, Lembu, Rejosari, Plumutan, Boto,
Pucung, Bancak, Wonokerto, Jlumpang

: Ngajaran,  Rowosari, Gedangan, Candirejo,  Jombor, 
Lopait, Karanganyar, Tlogo, Delik, 
Sraten, Karangtengah, Tlompakan, Kesongo
Kalibeji, Watu agung, Tuntang  : Suruh, Plumbon, Dersansari, Krandon Lor,
Purworejo, Ketanggi, Medayu,Bonomerto
Sukoharjo, Dadapayam, Kedungringin,
Reksosari, Gunung Tumpeng, Kebowan,
Beji Lor, Cukilan, Jatirejo, Ketapang, Badran 

: Susukan,  Koripan, Kemetul, Bakalrejo, Kenteng, Timpik, 
Sidoharjo,  Ngasinan, Gentan, Badran, Tawang, Muncar, 

: Klero, Bener, Butuh, Karangduren, Cukil,
Nyamat, Sruwen, Tegalrejo, Tegalwaton, Tengaran, 
Regunung, Barukan, Sugihan, Duren, Patemon, 

: Sumogawe, Samirono, Polobogo, Kopeng,
Getasan, Tolokan, Ngrawan, Jetak, Wates, Tajuk, Batur, 
Nogosaren, Manggihan, 

: Rogomulyo, Kaliwungu, Papringan, Pager Jetis, 
Payungan, Udanwuh, Mukiran, Kener,
Kradenan, Siwal 

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 

Desember 2020 sebanyak 1.632 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 

2019 dan yang diterima tahun 2020, dengan rincian. Adapun sisa perkara sampai 

dengan 31 Desember 2020 sebanyak 134 perkara.  

Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tahun Jumlah
Sisa perkara Tahun 2019 202   perkara
Perkara diterima tahun 2020 1.564  perkara

Jumlah Perkara tahun 2020 1.766   perkara

Perkara yang diputus tahun 2020  1.632  

Sisa perkara yang belum diputus 2020     134  perkara
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ahan/ Desa 
Bringin, Popongan, Pakis, Lebak, Truko, Banding, 
Sendang, Tanjung, Sambirejo, Kalijambe, 
Gogodalem,Tempuran, Wiru, Kalikurmo, Rembes, 

Bantal, Lembu, Rejosari, Plumutan, Boto, 
Pucung, Bancak, Wonokerto, Jlumpang 

ri, Gedangan, Candirejo,  Jombor, 
 

Sraten, Karangtengah, Tlompakan, Kesongo 

Suruh, Plumbon, Dersansari, Krandon Lor, 
Purworejo, Ketanggi, Medayu,Bonomerto,  

Dadapayam, Kedungringin, 
Reksosari, Gunung Tumpeng, Kebowan, 
Beji Lor, Cukilan, Jatirejo, Ketapang, Badran  

Susukan,  Koripan, Kemetul, Bakalrejo, Kenteng, Timpik, 
Sidoharjo,  Ngasinan, Gentan, Badran, Tawang, Muncar, 
Klero, Bener, Butuh, Karangduren, Cukil, 
Nyamat, Sruwen, Tegalrejo, Tegalwaton, Tengaran, 
Regunung, Barukan, Sugihan, Duren, Patemon,  
Sumogawe, Samirono, Polobogo, Kopeng, 
Getasan, Tolokan, Ngrawan, Jetak, Wates, Tajuk, Batur, 

Rogomulyo, Kaliwungu, Papringan, Pager Jetis, 
Payungan, Udanwuh, Mukiran, Kener, 

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 

Desember 2020 sebanyak 1.632 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 

2019 dan yang diterima tahun 2020, dengan rincian. Adapun sisa perkara sampai 

Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut: 

Jumlah 
202   perkara 

1.564  perkara 

1.766   perkara 

1.632  perkara 

134  perkara 



 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 

termasuk 1 orang Wakil Ketua, dan 1 orang Ketua, 1 orang Panitera dan 1 orang 

Sekretaris, 3 orang P

Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, dan masing

masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, seperti Panitera 

Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pen

Penerimaan dengan menempati gedung seluas 1.604 m2 di atas tanah seluas 

5.493 m2. 

Secara formil untuk mejewantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di 

Pengadilan Agama Salatiga dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu 

harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan 

pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan 

dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerint

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI 

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI 

Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 

termasuk 1 orang Wakil Ketua, dan 1 orang Ketua, 1 orang Panitera dan 1 orang 

orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 6 orang 

Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, dan masing

masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, seperti Panitera 

Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran 

dengan menempati gedung seluas 1.604 m2 di atas tanah seluas 

Secara formil untuk mejewantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di 

Pengadilan Agama Salatiga dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu 

at suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan 

pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan 

dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana laporan 

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI 

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
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Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 orang Hakim 

termasuk 1 orang Wakil Ketua, dan 1 orang Ketua, 1 orang Panitera dan 1 orang 

uda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 6 orang 

Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, dan masing-

masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, seperti Panitera 

 dan Bendahara 

dengan menempati gedung seluas 1.604 m2 di atas tanah seluas 

Secara formil untuk mejewantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di 

Pengadilan Agama Salatiga dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu 

at suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan 

pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan 

ah (LKjIP), dimana laporan 

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI 

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 



 

 

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan 

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 

2019. Capaian kinerja (performance result) 20

dengan Rencana Kinerja (performance plan) 20

tahunan organisasi. Analisis ca

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) 

bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka 

sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Salatiga disusun seba

Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan 

fungsi dan sistematika penyajian.

Bab. II  Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 

2024 

utama dan kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana 

Kinerja Tahun 20

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

anggaran 

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan 

Bab V Lampiran, berisikan mengenai Struktur organisasi, Indikator 

Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 20

Tahun 20

Tahun 20

Pendanaan dan SK. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Instansi Pemerintah.

 

 

SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan 

gkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 

. Capaian kinerja (performance result) 2020 tersebut diperbandingkan 

dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan 

tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja  

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) 

bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka 

sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Salatiga disusun seba

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan 

fungsi dan sistematika penyajian. 

Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 

 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan pro

utama dan kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana 

Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 20

Akuntabilitas Kinerja, berisi capaian kinerja instansi dan realisasi 

anggaran  

Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.

Lampiran, berisikan mengenai Struktur organisasi, Indikator 

Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2020, Penetapan Kinerja 

Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahun 2021, Penetapan Kinerja 

Tahun 2021, Matriks rencana Strategis 2020

ndanaan dan SK. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Instansi Pemerintah. 
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Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan 

gkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 

tersebut diperbandingkan 

sebagai tolak ukur keberhasilan 

paian kinerja terhadap rencana kinerja  

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) 

bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka 

sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Salatiga disusun sebagai berikut : 

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan 

Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2020–

meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program 

utama dan kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana 

dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 

berisi capaian kinerja instansi dan realisasi 

saran. 

Lampiran, berisikan mengenai Struktur organisasi, Indikator 

, Penetapan Kinerja 

, Penetapan Kinerja 

, Matriks rencana Strategis 2020-2024, Matrik 

ndanaan dan SK. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 



 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Pengadilan Agama Salatiga 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan 

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan 

perundangan-undangan untuk mencapai efektiv

Selanjutnya unt

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Salatiga diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005

Menengah (RPJM) 2020

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta 

tujuan organisasi pada tahun 2020

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya 

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga. Visi Pengdilan Agama Salatiga 

mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

PENGADILAN AGAMA 

Untuk mencapai visi tersebut, 

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis Teknologi Informasi (TI);

2. Meningkatkan kualitas Aparatur  

3. Meningkatkan kredibiltas, akuntabilitas dan transparansi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama 

dalam 11 Program Prioritas yaitu meliputi :

1. Peningkatan prosentase penyelesaian perkara ;

2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;

3. One Day Publication dan One Day Minutation

4. Penanganan Administrasi Perkara Secara Elektronik (E

5. Implementasi Sikep dan Aplikasi Back Up Sikep (ABS) ;

6. Mempertahankan 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 

RENCANA STRATEGIS 
Rencana Strategis Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan 

undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Salatiga diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta 

pada tahun 2020-2024. 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya 

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga. Visi Pengdilan Agama Salatiga 

mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:“TERWUJUDNYA 

PENGADILAN AGAMA SALATIGA YANG AGUNG ” 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Salatiga 

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis Teknologi Informasi (TI);

Meningkatkan kualitas Aparatur  yang professional  ; 

Meningkatkan kredibiltas, akuntabilitas dan transparansi. 

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Salatiga

dalam 11 Program Prioritas yaitu meliputi : 

Peningkatan prosentase penyelesaian perkara ; 

tem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;

One Day Publication dan One Day Minutation 

Penanganan Administrasi Perkara Secara Elektronik (E-Court)

Implementasi Sikep dan Aplikasi Back Up Sikep (ABS) ; 

Mempertahankan Akreditasi Penjamin Mutu dengan kriteria 
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ahun 2020-2024 merupakan 

tahapan-tahapan yang 

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan 

dan efesiensi.  

rikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Salatiga diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka 

2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya 

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga. Visi Pengdilan Agama Salatiga 

TERWUJUDNYA 

Salatiga menetapkan misi 

Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis Teknologi Informasi (TI); 

 

Salatiga dituangkan 

tem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ; 

Court) 

Akreditasi Penjamin Mutu dengan kriteria A Exelent; 



 

 

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  

8. Intensifikasi Pengawasan dan Pembinaan ;

9. Pengelolaan Website ;

10. Intensifikasi Pelaksanaan Mediasi ; 

11. Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasana Perkantoran

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama 

Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan 

pemegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya 

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi 

pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Agama 

Salatiga. 

Rancangan Perencanaan Strategis 2020

untuk tahun 2020 

Salatiga berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyaraka

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Konsep di atas untuk Tahun 20

Pengadilan Agama Salatiga mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut 

dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama 

Salatiga untuk mengatasi kelemahan (

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)

2. Adanya Aplikasi Tata surat dan Absensi

3. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas dan Tanggung Jawab

4. Adanya Renstra atau Program Tahunan

5. Komitmen dan Kerjasama Antar Pegawai

6. Bangunan Gedung telah sesuai Prototipe

7. Administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi (SIPP dan e Court)

8. Adanya CCTV 

9. Adanya Anggaran Prodeo dan POSBAKUM

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)   

Intensifikasi Pengawasan dan Pembinaan ; 

Pengelolaan Website ; 

Intensifikasi Pelaksanaan Mediasi ;  

Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasana Perkantoran. 

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Salatiga selaku Pengadilan 

Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan 

pemegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya 

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi 

cara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Agama 

Rancangan Perencanaan Strategis 2020-2024, Pengadilan Agama Salatiga 

 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Agama 

Salatiga berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa: 

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara; 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Konsep di atas untuk Tahun 2020 pelaksanaan atas rencana strategis 

Pengadilan Agama Salatiga mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut 

dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama 

Salatiga untuk mengatasi kelemahan (weaknes) yang telah teridentifikasi.

dapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah:

Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) 

Adanya Aplikasi Tata surat dan Absensi 

Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas dan Tanggung Jawab

Adanya Renstra atau Program Tahunan 

Komitmen dan Kerjasama Antar Pegawai 

Bangunan Gedung telah sesuai Prototipe 

Administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi (SIPP dan e Court)

Adanya Anggaran Prodeo dan POSBAKUM 
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Salatiga selaku Pengadilan 

Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan 

pemegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya 

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi 

cara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Agama 

2024, Pengadilan Agama Salatiga 

n strategis Pengadilan Agama 

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

 

t miskin dan terpinggirkan; 

pelaksanaan atas rencana strategis 

Pengadilan Agama Salatiga mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut 

dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama 

) yang telah teridentifikasi. 

dapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah: 

Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas dan Tanggung Jawab 

Administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi (SIPP dan e Court) 



 

 

10. Adanya aplikasi pendukung pelayanan ( Validasi Akta Cerai, What

informasi/pengaduan, Layanan Pegambilan Produk Online)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Salatiga dirinci dalam 

beberpa aspek: 

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP

2. Belum Optimalnya Pengukuran Key Performance/Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP); 

3. Kurangnya Pemahaman Pegawai Tentang Penggunaan Alat Kerja Berbasis 

Teknologi Informasi 

4. Kurangnya Sarana Prasarana Alat Kerja Penyelesaian Perkara

5. Kurang Jumlah Tenaga Teknis (Hakim dan Jurusita/JSP, Arsiparis dan 

Pustakawan  serta Pelaksana)

6. Kurangnya pendidikan dan pelatihan

7. Belum terintegrasinya seluruh layanan di PTSP

8. Alokasi anggaran terbatas

9. Kurangnya tenaga keamanan

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (

Tahun 2020, Pengadilan Agama Salatiga masih dikategorikan be

stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020

memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan

dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga di tahun

perbaikan dimulai dengan melakukan 

(Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap jobdiscription kepada seluruh 

pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh 

setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang 

diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta 

juga memahami Standar Operasional Prosedur yang d

tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. Kerjasama dengan RSS (Radio Suara Salatiga) untuk menyiarkan Panggilan 

Mass Media (Perka

Adanya aplikasi pendukung pelayanan ( Validasi Akta Cerai, What

informasi/pengaduan, Layanan Pegambilan Produk Online) 

kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Salatiga dirinci dalam 

Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP; 

Belum Optimalnya Pengukuran Key Performance/Sasaran Kerja Pegawai 

Kurangnya Pemahaman Pegawai Tentang Penggunaan Alat Kerja Berbasis 

Teknologi Informasi ; 

Kurangnya Sarana Prasarana Alat Kerja Penyelesaian Perkara

Kurang Jumlah Tenaga Teknis (Hakim dan Jurusita/JSP, Arsiparis dan 

Pustakawan  serta Pelaksana); 

pendidikan dan pelatihan; 

Belum terintegrasinya seluruh layanan di PTSP 

Alokasi anggaran terbatas 

Kurangnya tenaga keamanan 

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (

, Pengadilan Agama Salatiga masih dikategorikan be

stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020-2024 masih mampu 

memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin 

dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga di tahun-tahun yang akan datang, 

i dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme 

(Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM). 

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap jobdiscription kepada seluruh 

pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh 

setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang 

diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta 

juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara 

tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah:

Kerjasama dengan RSS (Radio Suara Salatiga) untuk menyiarkan Panggilan 

Mass Media (Perkara Ghoib) 
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Adanya aplikasi pendukung pelayanan ( Validasi Akta Cerai, Whatsapp 

 

kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Salatiga dirinci dalam 

Belum Optimalnya Pengukuran Key Performance/Sasaran Kerja Pegawai 

Kurangnya Pemahaman Pegawai Tentang Penggunaan Alat Kerja Berbasis 

Kurangnya Sarana Prasarana Alat Kerja Penyelesaian Perkara; 

Kurang Jumlah Tenaga Teknis (Hakim dan Jurusita/JSP, Arsiparis dan 

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (weaknes) di 

, Pengadilan Agama Salatiga masih dikategorikan berada pada posisi 

2024 masih mampu 

perbaikan yang mungkin 

tahun yang akan datang, 

erbaikan dari kurangnya profesionalisme 

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap jobdiscription kepada seluruh 

pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh 

setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang 

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta 

iberlakukan, maka secara 

tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia. 

Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah: 

Kerjasama dengan RSS (Radio Suara Salatiga) untuk menyiarkan Panggilan 



 

 

2. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan

3. Kerjasama dengan PT Pos dalam pengelolaan Surat Keluar dan Wesel

4. Adanya kerjasama dengan pihak Bank untuk menyediakan alat EDC dan CMS

5. Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk 

6. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi

7. Pengawasan Ekternal Komisi Yudisial Dan Masyarakat

8. Pengawasan Internal Dari Badan Pengawas MA

9. Adanya Mediator Non

10. Koordinasi Dengan Pimpinan Pemerintah Daerah

Adapun tantangan (ancaman) 

adalah: 

1. Luasnya wilayah hukum yang tidak diimbangi dengan JS/JSP yang ada

2. Lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat

3. Tingkat pendidikan yang masih rendah

4. Terlambatnya pengiriman atau penerimaan relaas Tab

5. Pihak Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya

6. Kurangnya Kerjasama yang baik dengan aparatur Desa/Lurah

7. Tidak adanya Kesediaan Pihak Kantor Pos Menghadirkan Petugas Untuk 

Melegalisir Alat Bukti Persidangan

 

B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian 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

meningkatkan:  

1.  Akuntabilitas; 

2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, 

sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Untuk tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga telah menyusun dan 

menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan 

Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan

Kerjasama dengan PT Pos dalam pengelolaan Surat Keluar dan Wesel

Adanya kerjasama dengan pihak Bank untuk menyediakan alat EDC dan CMS

Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Pelaksanaan POSBAKUM

Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi 

Pengawasan Ekternal Komisi Yudisial Dan Masyarakat 

Pengawasan Internal Dari Badan Pengawas MA 

Adanya Mediator Non-Hakim 

Koordinasi Dengan Pimpinan Pemerintah Daerah 

Adapun tantangan (ancaman) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga 

Luasnya wilayah hukum yang tidak diimbangi dengan JS/JSP yang ada

Lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat 

Tingkat pendidikan yang masih rendah 

Terlambatnya pengiriman atau penerimaan relaas Tabayun dari dan ke PA lain

Pihak Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya

Kurangnya Kerjasama yang baik dengan aparatur Desa/Lurah

Tidak adanya Kesediaan Pihak Kantor Pos Menghadirkan Petugas Untuk 

Melegalisir Alat Bukti Persidangan 

KINERJA 
Perjanjian 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 perjanjian kinerja antara lain adalah untuk 

Transparansi dan kinerja. 

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, 

gga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Untuk tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga telah menyusun dan 

menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan 
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Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan 

Kerjasama dengan PT Pos dalam pengelolaan Surat Keluar dan Wesel 

Adanya kerjasama dengan pihak Bank untuk menyediakan alat EDC dan CMS 

Pelaksanaan POSBAKUM 

yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga 

Luasnya wilayah hukum yang tidak diimbangi dengan JS/JSP yang ada 

 

ayun dari dan ke PA lain 

Pihak Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya 

Kurangnya Kerjasama yang baik dengan aparatur Desa/Lurah 

Tidak adanya Kesediaan Pihak Kantor Pos Menghadirkan Petugas Untuk 

Perjanjian 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 

perjanjian kinerja antara lain adalah untuk 

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, 

gga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.  

Untuk tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga telah menyusun dan 

menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan 



 

 

tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2020 dan

Strategis (Renstra) 2020

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Salatiga untuk tahun 2020 adalah 

sebagai berikut: 

Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2020

No. Sasaran  

1 2 

1 Terwujudnya 
Proses 
Peradilan yang 
pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel. 

2 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

3 Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

4 Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 

tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2020 dan juga sejalan dengan Rencana 

Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah disusun Pengadilan Agama Salatiga.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Salatiga untuk tahun 2020 adalah 

Tabel Perjanjian Kinerja  

Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2020 

Indikator Kinerja 

3 

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan tepat 
waktu 
Persentase perkara yang tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Banding 
Persentase perkara yang tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Kasasi 
Persentase perkara yang tidak Mengajukan 
Upaya Hukum PK 
Index responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 
Persentase Isi Putusan yang dikirim 
kepada para pihak tepat waktu 
Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi 
Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap dan tepat waktu 
Persentase putusan yang menarik 
perhatian masyarakat (ekonomi syariah) 
yang dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari sejak diputus 
Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan 
Persentase Perkara yang diselesaikan 
diluar Gedung Pengadilan 
Persentase perkara Permohonan 
(Voluntair) Identitas Hukum 
Persentase Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 
Persentase Putusan Perkara yang 
Ditindaklanjuti (dieksekusi) 
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juga sejalan dengan Rencana 

2024 yang telah disusun Pengadilan Agama Salatiga. 

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Salatiga untuk tahun 2020 adalah 

Target 

4 

perkara yang diselesaikan 98 % 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat 90 % 

Mengajukan 98 % 

Persentase perkara yang tidak Mengajukan 99 % 

Persentase perkara yang tidak Mengajukan 99 % 

Index responden pencari keadilan yang 85% 

Persentase Isi Putusan yang dikirim 90 % 

Persentase Perkara yang diselesaikan 1,3 % 

Persentase berkas perkara yang 
PK yang 

 

99 % 

Persentase putusan yang menarik 
perhatian masyarakat (ekonomi syariah) 
yang dapat diakses secara online dalam 

100 % 

Persentase Perkara Prodeo yang 100 % 

Persentase Perkara yang diselesaikan - 

Persentase perkara Permohonan 100 % 

Persentase Pencari Keadilan Golongan 
Mendapat Layanan Bantuan 

90 % 

Persentase Putusan Perkara yang 70 % 



 

 

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2020, maka 

akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan 

dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Penyelesaian perkara dengan indikator kin

perkara yang diselesaikan;

b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah 

persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator 

kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga 

tidak mengajukan upaya hukum Banding.

d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator 

kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga 

tidak mengajukan upay

e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, dengan indikator kinerja 

adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak 

mengajukan upaya hukum PK.

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin 

meningkat. 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan 

penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai be

a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan 

indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari 

Putusan 
Pengadilan 

No 

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan

3 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

 
Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2020, maka 

akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan 

dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:  

Penyelesaian perkara dengan indikator kinerja adalah persentase sisa 

perkara yang diselesaikan; 

Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah 

persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator 

masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga 

tidak mengajukan upaya hukum Banding. 

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator 

kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga 

tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. 

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, dengan indikator kinerja 

adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak 

mengajukan upaya hukum PK. 

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

engan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan 

penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut: 

Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan 

indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari 

 
Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 
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Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2020, maka 

di bawah ini: 

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan 

erja adalah persentase sisa 

Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah 

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator 

masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga 

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator 

kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga 

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, dengan indikator kinerja 

adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak 

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, 

engan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara; 

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan 

 

Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan 

indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari 

Anggaran 

tugas teknis lainnya 3.486.654.000 

25.000.000 

32.650.000 



 

 

keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 

dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamn

b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah 

penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;

c. Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu, den

berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara lengkap dan tepat waktu;

d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara

meningkatnya kualitas putusan hakim dengan menganut azas peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menggunakan standar 

day minut dan 

perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti ekonomi syariah.

 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan; 

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk 

penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara 

cuma-cuma) 

Pengadilan Agama Salatiga

b. Sidang di luar 

menggunakan anggaran yang tersedia, oleh karena anggaran untuk 

kegiatan ini belum ada tersedia, maka Pengadilan Agama Salatiga tidak 

melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan

c. Pos Pelayanan Ba

RI Nomor 1 tahun 2014

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan 

dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang 

dihadapinya; 

keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 

dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutasi;

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah 

penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;

Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah Pengiriman 

berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara lengkap dan tepat waktu;

Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah 

meningkatnya kualitas putusan hakim dengan menganut azas peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menggunakan standar 

dan one day publish untuk semua perkara terutama per

perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti ekonomi syariah.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

 

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai 

penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara 

 dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA 

Pengadilan Agama Salatiga; 

Sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling/

menggunakan anggaran yang tersedia, oleh karena anggaran untuk 

kegiatan ini belum ada tersedia, maka Pengadilan Agama Salatiga tidak 

melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan

Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia 

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan 

dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang 
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keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 

ya penyelesaian minutasi; 

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah 

penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi; 

Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 

gan indikator kinerja adalah Pengiriman 

berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara lengkap dan tepat waktu; 

Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 

online dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah 

meningkatnya kualitas putusan hakim dengan menganut azas peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menggunakan standar one 

untuk semua perkara terutama perkara-

perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti ekonomi syariah. 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

melakukan dan mencapai 

penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut: 

Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara 

dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA 

gedung pengadilan (sidang keliling/zitting plaats) 

menggunakan anggaran yang tersedia, oleh karena anggaran untuk 

kegiatan ini belum ada tersedia, maka Pengadilan Agama Salatiga tidak 

melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan; 

ntuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

dengan menggunakan anggaran yang tersedia 

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan 

dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang 



 

 

d. Sidang isbat nikah (sidang terpadu) perkara volunter dengan melakukan 

kerjasama dengan pihak terkait seperti pihak Pemerintah Kota 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama, akan 

tetapi kegiatan ini belum dilaksanaka

di Pengadilan Agama maupun instansi terkait tersebut;

 

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap 

putusan pengadilan, Pengadilan Agama Salatiga b

mengambil arah kebijakan 

tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Semarang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota 

Semarang dan juga pihak Pem

mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 3 (tiga) program kegiatan 

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian 

Program dan Kegiatan Pokok yang

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat 

untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen 

untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan 

dalam program ini adalah:

a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;

b. Penyelanggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung 

Pelayanan Peradilan. Adapun kegiatan pokokn

a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;

b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. 

 

Sidang isbat nikah (sidang terpadu) perkara volunter dengan melakukan 

kerjasama dengan pihak terkait seperti pihak Pemerintah Kota 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama, akan 

tetapi kegiatan ini belum dilaksanakan karena belum tersedianya anggaran 

di Pengadilan Agama maupun instansi terkait tersebut; 

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap 

putusan pengadilan, Pengadilan Agama Salatiga berupaya melakukan dan 

mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak

tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Semarang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota 

Semarang dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di 

mana obyek eksekusi akan dilaksanakan. 

Adapun 3 (tiga) program kegiatan pendukung Pengadilan Agama Salatiga 

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian 

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung; 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat 

untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen 

layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan 

dalam program ini adalah: 

Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;

Penyelanggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung 

Pelayanan Peradilan. Adapun kegiatan pokoknya berupa: 

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; 

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.  
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Sidang isbat nikah (sidang terpadu) perkara volunter dengan melakukan 

kerjasama dengan pihak terkait seperti pihak Pemerintah Kota Salatiga, 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama, akan 

n karena belum tersedianya anggaran 

 

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap 

erupaya melakukan dan 

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 

tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Semarang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota 

erintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di 

pendukung Pengadilan Agama Salatiga 

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian 

akan dilaksanakan sebagai berikut: 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat 

untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen 

layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan 

Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil; 

Penyelanggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran. 

r Mahkamah Agung 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung 

 



 

 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program 

untuk mencapaisasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian 

perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun 

yang dilaksanakan Pengadilan Agama Salatiga dala

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

a.  Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);

b.  Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program 

untuk mencapaisasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian 

perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun 

yang dilaksanakan Pengadilan Agama Salatiga dalam pelaksanaan Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah: 

Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);

Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum. 
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Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program 

untuk mencapaisasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian 

perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok 

m pelaksanaan Program 

Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara); 



 

 

BAB
 

A. CAPAIAN ORGANISASI
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi.  

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran 

Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase 

yang diselesaikan

Analisis indikator : persentase 

Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang 

ditetapkan sebesar 

sebesar 

20

seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 20

capaian persentase sebesar 10

yang telah ditetapkan

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu

Analisis indikator : persentase perkara yang 

waktu

Persentase penyelesaian perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan 

(tepat waktu) ditetapkan target sebesar 

di

sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5

bulan sebanyak 

diselesaikan.

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

BABIII AKUNTABILITAS KINERJA 

CAPAIAN ORGANISASI 
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

analisis capaian kinerja sebagai berikut: 

Indikator Target 

 

Realisasi

Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan 

98% 100%

Analisis indikator : persentase penyelesaian sisa perkara

Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang 

ditetapkan sebesar 100%, yaitu dari sisa perkara tahun 20

sebesar 202 perkara yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 

2020 adalah sebesar 197 perkara, akan tetapi 

seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 20

capaian persentase sebesar 102% atau melebihi dari target 

yang telah ditetapkan. 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

90% 97 %

Analisis indikator : persentase perkara yang 

waktu 

Persentase penyelesaian perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan 

(tepat waktu) ditetapkan target sebesar 90% dari perkara yang 

diselesaikan pada tahun 2020 sebesar 

sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5

bulan sebanyak 1.590 perkara atau 97 % dari perkara yang 

diselesaikan. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 
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Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

Realisasi Capaian 

 

100% 102% 

penyelesaian sisa perkara 

Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang 

%, yaitu dari sisa perkara tahun 2019 

perkara yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 

perkara, akan tetapi 202 perkara 

seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2020 dengan 

% atau melebihi dari target 

97 % 107 % 

Analisis indikator : persentase perkara yang diselesaikan tepat 

Persentase penyelesaian perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan 

% dari perkara yang 

sebesar 1.632 perkara, 

sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) 

% dari perkara yang 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 107 % 



 

 

atau 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Banding telah ditetapkan target sebesar 9

yang diselesaikan pada tahun 20

dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding sebesar 

99,7 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

101,7

Persentase perk

tidak mengajukan upaya 

hukum 

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Kasasi telah ditetapkan target sebesar 98% dari perkara 

diselesaikan pada tahun 20

perkara yang diselesaikan tersebut 

mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar atau 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hu

Kembali

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali.

atau melebih dari target yang telah ditetapkan

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Banding 

98% 99,7%

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding. 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Banding telah ditetapkan target sebesar 9

yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 

dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding sebesar 

99,7 %. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

101,7%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi  

99% 100 %

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi. 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Kasasi telah ditetapkan target sebesar 98% dari perkara 

diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 1.632

perkara yang diselesaikan tersebut 

mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar atau 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

ukum Peninjauan 

Kembali 

99% 100 %

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali. 
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lebih dari target yang telah ditetapkan. 

99,7% 101,7% 

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Banding telah ditetapkan target sebesar 98% dari perkara 

sebanyak 1.632 perkara, 

dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding sebesar 1.564 perkara atau 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

dari target yang telah ditetapkan. 

100 % 101 % 

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Kasasi telah ditetapkan target sebesar 98% dari perkara yang 

1.632 perkara, dari 

perkara yang diselesaikan tersebut seluruhnya tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar atau 100 %. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 101 % 

dari target yang telah ditetapkan. 

100 % 101 % 

Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan 



 

 

Persentase perkara yang tidak 

peninjauan kembali telah ditetapkan target sebesar 99% dari 

perkara yang diselesaikan pada tahun 20

perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut 

tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 

100

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau 

Indek responden  

pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan 

peradilan

Analisis indikator : Indek responden pencari keadilam 

puas terhadap layanan peradilan.

Persentase indek kepuasan masyarakat pada tahun 20

ditargetkan sebesar 

peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, 

maka dapat diketahui indek responden pencari keadi

puas terhadap layanan peradilan sebesar 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau lebih/kurang dari target yang telah ditetapkan.

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase 

putusan yang di

kepada

waktu

Analisis indikator : persentase salinan putusan yang diterima 

oleh para pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak 

tepat waktu pada tahun 20

seluruh perkara yang diselesaikan 

yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 

perkara atau 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali telah ditetapkan target sebesar 99% dari 

perkara yang diselesaikan pada tahun 2020

perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut 

tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 

100%. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Indek responden  

pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan 

peradilan 

85% 84,22%

Analisis indikator : Indek responden pencari keadilam 

puas terhadap layanan peradilan. 

Persentase indek kepuasan masyarakat pada tahun 20

ditargetkan sebesar 85% yang merasa puas terhadap layanan 

peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, 

maka dapat diketahui indek responden pencari keadi

puas terhadap layanan peradilan sebesar 84,22 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau lebih/kurang dari target yang telah ditetapkan.

Persentase salinan 

putusan yang dikirim 

kepada para pihak tepat 

waktu 

90% 100 %

Analisis indikator : persentase salinan putusan yang diterima 

oleh para pihak tepat waktu. 

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak 

tepat waktu pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 9

seluruh perkara yang diselesaikan 1.632 perkara, sedangkan 

yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 

perkara atau 100 % dari perkara yang diselesaikan.
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mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali telah ditetapkan target sebesar 99% dari 

20 sebanyak 1.632 

perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut seluruhnya 

tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 101% 

dari target yang telah ditetapkan. 

84,22% 99% 

Analisis indikator : Indek responden pencari keadilam yang 

Persentase indek kepuasan masyarakat pada tahun 2020 

% yang merasa puas terhadap layanan 

peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, 

maka dapat diketahui indek responden pencari keadilan yang 

84,22 %. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 99%. 

atau lebih/kurang dari target yang telah ditetapkan. 

100 % 111 % 

Analisis indikator : persentase salinan putusan yang diterima 

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak 

ditetapkan sebesar 90% dari 

perkara, sedangkan 

yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 1.632 

% dari perkara yang diselesaikan. 



 

 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau 

Persentase Perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

Analisis indikator : persentase perkara yang diselesaikan 

melalui Mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 

20

mediasi sebanyak 

dimediasi (perdamaian) adalah sebanyak 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau 

Persentase berkas yang 

di

kasasi dan 

kembali 

secara lengkap

waktu.

Analisis indikator : persentase berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan

diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara 

dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan 

tepat waktu ditargetkan 100% dari 

diajukan sebesar 

Kasasi 

dari 5 perkara tersebut seluruhnya dapat diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu.

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

%. atau 

Persentase putusan yang 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau melebihi dari target yang telah ditetapkan

Persentase Perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi  

1,3% 2 %

Analisis indikator : persentase perkara yang diselesaikan 

melalui Mediasi. 

Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 

2020 ditetapkan sebesar 1,3% dari perkara yang dilakukan 

mediasi sebanyak 238 perkara. Sedangkan yang berhasil 

dimediasi (perdamaian) adalah sebanyak 5 perkara atau 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau melebihi dari target yang telah ditetapkan

Persentase berkas yang 

dimohonkan banding, 

kasasi dan peninjauan 

kembali yang diajukan 

secara lengkap dan tepat 

waktu. 

100% 100%

Analisis indikator : persentase berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu. 

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi 

dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan 

tepat waktu ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang 

diajukan sebesar 5 perkara terdiri dari Banding 3 perkara, 

Kasasi 2 perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 

dari 5 perkara tersebut seluruhnya dapat diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

%. atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase putusan yang 100% 100 %
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Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 111 % 

dari target yang telah ditetapkan 

2 % 153% 

Analisis indikator : persentase perkara yang diselesaikan 

Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 

% dari perkara yang dilakukan 

perkara. Sedangkan yang berhasil 

perkara atau 2 %. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 153 % 

dari target yang telah ditetapkan. 

100% 100% 

Analisis indikator : persentase berkas perkara yang 

peninjauan kembali yang 

yang dimohonkan banding, kasasi 

dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan 

jumlah perkara yang 

Banding 3 perkara, 

perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 0 perkara. 

dari 5 perkara tersebut seluruhnya dapat diajukan secara 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 100 

target yang telah ditetapkan. 

100 % 100 % 



 

 

menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online 

dalam waktu 1 hari 

setelah putus

Analisis indikator : persentase putusan yang menarik 

perhatian masyarakat yang 

waktu 1 hari setelah putus.

Persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari tahun 20

putusan yang dipublikasikan di web.

Dari 

diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah putus adalah 

sebanyak 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau 

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan  

Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan

Analisis indikator : persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan 

sebesar 100% dari 

Pengadilan Agama Salatiga.

Dari 

sebanyak 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

91,66

Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar 

gedung pengadilan

Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan di 

menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online 

dalam waktu 1 hari 

setelah putus 

Analisis indikator : persentase putusan yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah putus. 

Persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari tahun 2020 ditetapkan sebesar 100% dari 

putusan yang dipublikasikan di web. 

Dari 1.632 putusan yang menarik masyaraka

diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah putus adalah 

sebanyak 1.632 putusan. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan. 

100% 91,66%

Analisis indikator : persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan. 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan 

sebesar 100% dari 12 perkara yang diproses secara prodeo 

Pengadilan Agama Salatiga. 

Dari 12 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan 

sebanyak 11 perkara atau 91,66% dari target yang ditetapkan.

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

91,66%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 

- 

Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan di 
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Analisis indikator : persentase putusan yang menarik 

dapat diakses secara online dalam 

Persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam 

ditetapkan sebesar 100% dari 1.632 

putusan yang menarik masyarakat yang dapat 

diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah putus adalah 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 100 % 

target yang telah ditetapkan. 

91,66% 91,66% 

Analisis indikator : persentase perkara prodeo yang 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan 

perkara yang diproses secara prodeo di 

perkara yang diproses, maka yang diselesaikan 

% dari target yang ditetapkan. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 

dari target yang telah ditetapkan. 

- - 

Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan di 



 

 

luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 

pengadilan, Pengadilan Agama Salatiga tidak menetapkan 

target dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar 

gedung pengadilan tidak tersedia di dalam DIPA Pengadilan 

Agama Salatiga.

Presentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapat 

layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum)

Analisis indikator : persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan 

sebesar 100%, sedangkan yang dapat dilayani melalui 

posbakum sebanyak 

Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah 

100

 

Persentase Perkara 

Permohonan (Voluntair) 

Identitas Hukum

Analisis indikator : persentase perkara permohonan 

(Voluntair) identitas hukum.

Persentase perkara permohonan (oluntair) identitas hukum 

ditetapkan sebesar 

(voluntair) identitas hukum sebanyak 

capaian yang diperoleh adalah 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebany

atau 

 

luar gedung pengadilan. 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 

pengadilan, Pengadilan Agama Salatiga tidak menetapkan 

target dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar 

gedung pengadilan tidak tersedia di dalam DIPA Pengadilan 

Agama Salatiga. 

Presentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapat 

layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100% 100%

Analisis indikator : persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan 

sebesar 100%, sedangkan yang dapat dilayani melalui 

posbakum sebanyak 89 orang atau sebesar 100

Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah 

100%. atau sesuai target yang telah ditetapkan.

Persentase Perkara 

Permohonan (Voluntair) 

Identitas Hukum 

90 % 100 %

Analisis indikator : persentase perkara permohonan 

(Voluntair) identitas hukum. 

Persentase perkara permohonan (oluntair) identitas hukum 

ditetapkan sebesar 90%, sedangkan perkara permohonan 

(voluntair) identitas hukum sebanyak 0 

capaian yang diperoleh adalah 100 %. 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebany

atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
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Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 

pengadilan, Pengadilan Agama Salatiga tidak menetapkan 

target dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar 

gedung pengadilan tidak tersedia di dalam DIPA Pengadilan 

100% 100% 

Analisis indikator : persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). 

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan 

sebesar 100%, sedangkan yang dapat dilayani melalui 

100%. 

Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 

target yang telah ditetapkan. 

100 % 111% 

Analisis indikator : persentase perkara permohonan 

Persentase perkara permohonan (oluntair) identitas hukum 

%, sedangkan perkara permohonan 

 perkara, sehingga 

Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 111% 

target yang telah ditetapkan. 



 

 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan.  

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti(Eksekusi)

Analisis indikator : persentase putusan perkara yang 

ditindaklanjuti (eksekusi).

Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) 

ditetapkan 

0 

atau 

Dengan de

142 

 

 

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA 

TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR; 

Sasaran Indikator

Terwujudn
ya Proses 
Peradilan 
yang pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel 

Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data tersebut terjadi 
kenaikan
2018 dan tahun 2017). Hal ini  terjadi disebabkan karena 
menurunnya sisa perkara
Sedangkan dari segi capa
sebelumnya 
 
Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi 
kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019
Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan 
tahun 2019
disebabkan karena komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama 
Salatiga.  
 
Persentase 
perkara yang 
tidak 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti(Eksekusi) 

70% 100 

Analisis indikator : persentase putusan perkara yang 

ditindaklanjuti (eksekusi). 

Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) 

ditetapkan 70% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 

 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 

atau 100 % dari yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 

142 % atau sesuai dengan dari target yang telah ditetapkan.

MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA 

TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR; 

Indikator Realisasi % 

2017 2018 2019 2020 2017 

Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data tersebut terjadi 
kenaikan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya (2019, 
2018 dan tahun 2017). Hal ini  terjadi disebabkan karena 
menurunnya sisa perkara pada tahun 2019. 
Sedangkan dari segi capaian dari tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 
sebelumnya tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2019.

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu. 

81 91,6 96 97 95,29

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi 
kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, 
Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan 
tahun 2019, 2018, dan 2017 terjadi fluktiasi kenaikan.
disebabkan karena komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama 
Salatiga.   

Persentase 
perkara yang 99 99 99 100 100 
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100 % 142% 

Analisis indikator : persentase putusan perkara yang 

Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) 

% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 

perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara 

mikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 

dari target yang telah ditetapkan. 

MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA 

TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR;  

Capaian (%) 

 2018 2019 2020 

 100 100 102 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data tersebut terjadi 
tahun sebelumnya (2019, 

2018 dan tahun 2017). Hal ini  terjadi disebabkan karena 

lebih tinggi dari tahun 
tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2019. 

95,29 110,4 106 107 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi fluktuatif 
, 2018, dan 2017. 

Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan 
terjadi fluktiasi kenaikan.  Hal ini 

disebabkan karena komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama 

 100 100 101 



 

 

mengajukan 
upaya hukum
Banding
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi 
dibandingkan dengan tahun 2019
Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan 
tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi 
juga naik. H
masyarakat terhadap p
penurunan pengajuan
 
Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
Kasasi 
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi 
tidak signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 
namun 
yang disebabkan karena perbedaan 
kinerja.
masyarakat 
terjadi 
Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya h
Peninjauan 
Kembali
Jika dilihat 
maupun penurunan
2017 hingga 2019.
Tahun 2
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, hal ini menunjukkan 
bahwa meningkatnya kepuasan
Mahkamah Agung 
 
Indek 
responden  
pencari 
keadilan 
pencari 
keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi kenaikan 

mengajukan 
upaya hukum 

anding 
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi 

andingkan dengan tahun 2019, 2018, dan 2017
Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan 
tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi kenaikan, walaupun target kinerja 
juga naik. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap putusan pengadilan
penurunan pengajuan upaya hukum banding. 

Persentase 
perkara yang 

mengajukan 
upaya hukum 
Kasasi  

100 99 99 100 101 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi 
tidak signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 
namun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 201
yang disebabkan karena perbedaan dalam menentukan
kinerja. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap putusan pengadilan tingkat banding
terjadi penurunan pengajuan upaya hukum kasasi
Persentase 
perkara yang 

mengajukan 
upaya hukum 
Peninjauan 
Kembali 

100 100 100 100 101 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020 tidak terdapat kenaikan 
maupun penurunan. Begitu juga untuk capaian kinerjanya, dari tahun 
2017 hingga 2019. 
Tahun 2-17 hingga tahun 2020 tidak terdapat perkara yang 
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, hal ini menunjukkan 
bahwa meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Kasasi 
Mahkamah Agung . 

Indek 
responden  
pencari 
keadilan 
pencari 
keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan 

75,4 78,5 80,6 84,22 94,3

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi kenaikan 
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Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi kenaikan jika 
, dan 2017. 

Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan 
kenaikan, walaupun target kinerja 

meningkatnya kepuasan 
utusan pengadilan, sehingga terjadi 

 100 100 101 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi kenaikan yang 
tidak signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 

jika dibandingkan dengan tahun 2017, 
dalam menentukan target 

meningkatnya kepuasan 
terhadap putusan pengadilan tingkat banding, sehingga 

kasasi. 

 101 101 101 

tidak terdapat kenaikan 
Begitu juga untuk capaian kinerjanya, dari tahun 

17 hingga tahun 2020 tidak terdapat perkara yang 
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, hal ini menunjukkan 

masyarakat terhadap putusan Kasasi 

 87,2 100,7 99 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi kenaikan jika 



 

 

dibandingkan dengan tahun
tahun 2017).
Sedangkan
dengan tahun 2019,
menentukan target kinerja.
 

Peningkata
n efektifitas 
pengelolaa
n 
penyelesaia
n perkara 

Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh 
para pihak 
tepat waktu
Jika dilihat dari data 
dibandingkan dengan tahun
2017). demikian juga dalam hal capaian terjadi peningkatan jika 
dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017.
Hal ini karena terimplementasinya pel
one day Publish, sehingga isi putusan langsung dapat diterima ketika 
selesai pembacaan putusan.
 
Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
mediasi 
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka 
kenaikan maupun 
namun jika dibandingkan dengan 
kenaikan realisasi
terjadi kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 
2019. 
 
Persentase 
berkas yang 
dimohonkan 
banding, 
kasasi dan 
peninjauan 
kembali 
diajukan 
secara lengkap
dan tepat 
waktu.
Jika dilihat dari data realisasi
sama dengan realisasi tahun 2019,
dengan 
 
Persentase 
putusan 
perkara 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2019, 2018 dan 
tahun 2017). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemajuan
Sedangkan capaian dari tahun 2020 terjadi penurunan
dengan tahun 2019, yang disebabkan karena perbedaaan dalam 
menentukan target kinerja. 

Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh 
para pihak 
tepat waktu 

100 95 100 100 100 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi kenaikan jika 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2019, 2018 dan 
2017). demikian juga dalam hal capaian terjadi peningkatan jika 
dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017.
Hal ini karena terimplementasinya pelaksanaan One day Minute dan 
one day Publish, sehingga isi putusan langsung dapat diterima ketika 
selesai pembacaan putusan. 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
mediasi  

1,4 1,4 2 2 70 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka 
kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun
namun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terdapat 
kenaikan realisasi. Demikian juga capaian dari tahun 2020 

adi kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 
2019.  

Persentase 
berkas yang 

mohonkan 
banding, 
kasasi dan 
peninjauan 
kembali yang 

kan 
secara lengkap 
dan tepat 
waktu. 

100 100 100 100 100

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2020 
sama dengan realisasi tahun 2019,2018, dan 2017, d
dengan capaiannya. 

Persentase 
putusan 
perkara yang 

100 100 100 100 100
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tahun sebelumnya (2019, 2018 dan 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemajuan 

penurunan dibandingkan 
yang disebabkan karena perbedaaan dalam 

 100 105 111 

realisasi tahun 2020, maka terjadi kenaikan jika 
tahun sebelumnya (2019, 2018 dan 

2017). demikian juga dalam hal capaian terjadi peningkatan jika 
dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017. 

aksanaan One day Minute dan 
one day Publish, sehingga isi putusan langsung dapat diterima ketika 

 107,7 153 153 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka tidak terjadi 
penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, 

2018 dan 2017 terdapat 
. Demikian juga capaian dari tahun 2020 tidak  

adi kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

100 100 100 100 

tahun 2020, maka realisasi tahun 2020 
2018, dan 2017, demikian juga 

 100 100 100 



 

 

menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses secara 
online dalam 
waktu 1 hari 
setelah putus
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2020 
sama dengan realisasi tahun 2019,
dengan 
 

Meningkatn
ya akses 
peradilan 
bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirk
an  

Persentase 
perkara 
prodeo yang 
diselesaikan
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data kinerja 
2020 sama dengan tahun 2019 dan terjadi peningkatan jika 
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan 
Namun dalam hal capaian tahun 2020 
dibandingkan dengan tahun
dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini disebabkan karena terjadi 
perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja di setiap 
tahunnya.
 
Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka perkara yang 
diselesaikan di luar gedung pengadilan belum pernah terlaksana, hal 
ini disebabkan karena Pengadilan Agama 
anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan da
tahun 2017 s.d tahun 2020.
 
Presentase 
Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
mendapat 
layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum)
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data tersebut sama 
jika dibandingkan dengan 
Demikian juga capaian dari tahun 2020 sama dengan capaian tahun

menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses secara 
online dalam 
waktu 1 hari 
setelah putus 
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2020 
sama dengan realisasi tahun 2019,2018, dan 2017, d
dengan capaiannya. 

Persentase 
perkara 
prodeo yang 
diselesaikan. 

87,5 83 100 100 102,9

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data kinerja 
2020 sama dengan tahun 2019 dan terjadi peningkatan jika 
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan 2018.
Namun dalam hal capaian tahun 2020 terjadi penurunan jika 
dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2017 dan terjadi 
dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini disebabkan karena terjadi 
perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja di setiap 
tahunnya. 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

- - - - - 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka perkara yang 
diselesaikan di luar gedung pengadilan belum pernah terlaksana, hal 
ini disebabkan karena Pengadilan Agama Salatiga
anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan da
tahun 2017 s.d tahun 2020. 

Presentase 
Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
mendapat 
layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

100 100 100 100 100

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data tersebut sama 
jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan tahun 2017.
Demikian juga capaian dari tahun 2020 sama dengan capaian tahun
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Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2020 
2018, dan 2017, demikian juga 

102,9 97,6 120 100 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data kinerja tahun 
2020 sama dengan tahun 2019 dan terjadi peningkatan jika 

2018. 
terjadi penurunan jika 
dan terjadi kenaikan jika 

dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini disebabkan karena terjadi 
perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja di setiap awal 

 - - - 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka perkara yang 
diselesaikan di luar gedung pengadilan belum pernah terlaksana, hal 

Salatiga tidak tersedia 
anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dari 

 100 100 100 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka data tersebut sama 
tahun 2019, 2018 dan tahun 2017. 

Demikian juga capaian dari tahun 2020 sama dengan capaian tahun-



 

 

tahun sebelumnya (2017, 2018 dan 2019).
 
Persentase 
Perkara 
Permohonan 
(Voluntair) 
Identitas 
Hukum
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka Pengadilan Agama 
Salatiga
melibatkan Kementerian Agama dalam Kantor Urusan Agama dan 
Pemerintah Kota dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan 
kegiatan ters
memproses permohonan isbat nikah yang diajukan secara biasa ke 
Pengadilan Agama. Dari semua perkara isbat yang diajukan ke 
Pengadilan Agama 
seluruhnya telah diselesa
tercapai 100% demikian juga dengan capainnya 100%. sehingga jika 
dibandingkan dengan tahun
yang sangat signifikan dalam hal realisasi dan capaian kinerja.
 

Meningkatn
ya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

Persentase 
Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(Eksekusi)
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, 
sebelumnya (2019, 2018 dan 2017). Hal ini disebabkan karena 
terjadi perbedaan dalam hal menentukan target capaian kinerja di 
setiap tahunnya.
Namun dalam hal capaian terjadi peningkatan dari tahun
sebelumnya (2019, 2018 dan 2017).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tahun sebelumnya (2017, 2018 dan 2019). 

Persentase 
Perkara 
Permohonan 
(Voluntair) 
Identitas 
Hukum 

84,2 62,5 100 100 93,6

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka Pengadilan Agama 
Salatiga belum pernah melakukan sidang terpadu isbat nikah yang 
melibatkan Kementerian Agama dalam Kantor Urusan Agama dan 
Pemerintah Kota dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Namun Pengadilan Agama 
memproses permohonan isbat nikah yang diajukan secara biasa ke 
Pengadilan Agama. Dari semua perkara isbat yang diajukan ke 
Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2020` sebanyak 1
seluruhnya telah diselesaikan. Dengan demikian maka realisasi 
tercapai 100% demikian juga dengan capainnya 100%. sehingga jika 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan 
yang sangat signifikan dalam hal realisasi dan capaian kinerja.

Persentase 
Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(Eksekusi) 

100 100 100 100 100 

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, sama
sebelumnya (2019, 2018 dan 2017). Hal ini disebabkan karena 
terjadi perbedaan dalam hal menentukan target capaian kinerja di 
setiap tahunnya. 
Namun dalam hal capaian terjadi peningkatan dari tahun
sebelumnya (2019, 2018 dan 2017). 
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93,6 69,4 111 111   

Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka Pengadilan Agama 
belum pernah melakukan sidang terpadu isbat nikah yang 

melibatkan Kementerian Agama dalam Kantor Urusan Agama dan 
Pemerintah Kota dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan 

ebut. Namun Pengadilan Agama Salatiga tetap 
memproses permohonan isbat nikah yang diajukan secara biasa ke 
Pengadilan Agama. Dari semua perkara isbat yang diajukan ke 

sebanyak 13 perkara, 
ikan. Dengan demikian maka realisasi 

tercapai 100% demikian juga dengan capainnya 100%. sehingga jika 
tahun sebelumnya terjadi peningkatan 

yang sangat signifikan dalam hal realisasi dan capaian kinerja. 

 100 142 142 

sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya (2019, 2018 dan 2017). Hal ini disebabkan karena 
terjadi perbedaan dalam hal menentukan target capaian kinerja di 

Namun dalam hal capaian terjadi peningkatan dari tahun-tahun 



 

 

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN 

PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI; 

Indikator

Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 
Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 
Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum
Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya h
Kembali 
Indek responden  pencari keadilan 
pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan
Persentase isi putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui mediasi  
Persentase berkas yang di
banding, kasasi dan 
kembali yang diaju
dan tepat waktu 
Persentase putusan 
menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus
Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 
Persentase perkara yang diselesaikan 
di luar gedung pengadilan
Presentase Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu yang mendapat 
Bantuan Hukum (Posbakum)
Persentase Perkara Permohonan 
(Voluntair) Identitas Hukum
Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang ditindaklanjuti(Eksekusi)

 

 

 

MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN 

PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI;  

Indikator Realisasi 
s.d tahun 

2020 
Persentase sisa perkara yang 

100% 

Persentase perkara yang diselesaikan 97% 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Banding 99,7% 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Kasasi 

100% 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Peninjauan 100% 

Indek responden  pencari keadilan 
pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

84,22% 

Persentase isi putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu 100% 

Persentase Perkara yang diselesaikan 
 2% 

Persentase berkas yang dimohonkan 
kasasi dan peninjauan 

ajukan secara lengkap 
100% 

Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus 

100% 

Persentase perkara prodeo yang 100% 

Persentase perkara yang diselesaikan 
di luar gedung pengadilan 

0% 

Presentase Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu yang mendapat layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum) 

100% 

Persentase Perkara Permohonan 
(Voluntair) Identitas Hukum 100% 

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang ditindaklanjuti(Eksekusi) 

100% 
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MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN 

Target Jangka 
Menengah 

100% 

93% 

98% 

99% 

99% 

86% 

100% 

2 % 

99% 

100% 

100% 

 

100% 

100 % 

80 % 



 

 

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU 

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG 

TELAH DILAKUKAN;

Indikator 
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Keberhasilan dikarenakan 

Persentase perkara 
Keberhasilan dikarenakan 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Keberhasilan dikarenakan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
Keberhasilan dikarenakan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya h
Kembali 
Keberhasilan dikarenakan

Indek responden  pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan
Keberhasilan dikarenakan

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU 

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG 

TELAH DILAKUKAN; 

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
Keberhasilan dikarenakan  Adanya Standar Operasional Prosedur dalam 

penanganan sisa perkara tahun lalu.
 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 
Keberhasilan dikarenakan  Adanya Standar Operasional Prosedur 

berupa one day minut dan 
dalam menangani perkara.
 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Keberhasilan dikarenakan Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, 

persidangan hingga dengan pengambilan 
produk pengadilan, menyebabkan 
masyarakat puas dengan pengadilan hingga 
masyarakat pencari keadilan tidak lagi 
mengajukan upaya hukum banding ke 
pengadilan tingkat banding.
 
 
 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
Keberhasilan dikarenakan Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, 

persidangan hingga dengan pengambilan 
produk pengadilan, menyebabkan 
masyarakat puas dengan pengadilan hingga 
masyarakat pencari keadilan tidak lagi 
mengajukan upaya hukum kasasi ke 
Mahkamah Agung. 
 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hu

Keberhasilan dikarenakan Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, 
persidangan hingga dengan pengambilan 
produk pengadilan, menyebabkan 
masyarakat puas dengan pengadilan hingga 
masyarakat pencari keadilan tidak lagi 
mengajukan upaya hukum Peninjauan 
Kembali ke Mahkamah Agung.
 

Indek responden  pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 
Keberhasilan dikarenakan Melakukan inovasi dalam pemberian layanan 

dan juga menerapkan dan meningkatkan 
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ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU 

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG 

Adanya Standar Operasional Prosedur dalam 
penanganan sisa perkara tahun lalu. 

Adanya Standar Operasional Prosedur 
dan one day publish 

dalam menangani perkara. 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 
Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, 
persidangan hingga dengan pengambilan 
produk pengadilan, menyebabkan 
masyarakat puas dengan pengadilan hingga 
masyarakat pencari keadilan tidak lagi 
mengajukan upaya hukum banding ke 
pengadilan tingkat banding. 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  
Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, 
persidangan hingga dengan pengambilan 
produk pengadilan, menyebabkan 
masyarakat puas dengan pengadilan hingga 

keadilan tidak lagi 
mengajukan upaya hukum kasasi ke 

ukum Peninjauan 

Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, 
persidangan hingga dengan pengambilan 

pengadilan, menyebabkan 
masyarakat puas dengan pengadilan hingga 
masyarakat pencari keadilan tidak lagi 
mengajukan upaya hukum Peninjauan 
Kembali ke Mahkamah Agung. 

Indek responden  pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap 

Melakukan inovasi dalam pemberian layanan 
dan juga menerapkan dan meningkatkan 



 

 

Persentase salinan
Keberhasilan dikarenakan

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 
Keberhasilan dikarenakan

Persentase berkas yang di
kembali yang diaju
Keberhasilan dikarenakan

Persentase putusan 
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
Keberhasilan dikarenakan

 

Persentase perkara prodeo
Keberhasilan dikarenakan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Penyebab ketidakberhasilan

Upaya yang dilakukan

sarana dan prasarana layanan baik saranan 
persidangan dan juga pemberikan layanan 
terpadu yang lebih dikenal dengan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 

salinan putusan yang dikirim oleh para pihak tepat waktu
Keberhasilan dikarenakan Adanya Standar Operasional Prosedur 

berupa one day minut dan 
dalam menangani perkara.
 

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi  
Keberhasilan dikarenakan Ketelatenan mediator dalam menengahi 

perkara atau masalah yang menyebabkan 
pertikaian atau perselisihan

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan 
ajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Keberhasilan dikarenakan Penerapan Standar Operasional Prosedur 
Pengiriman berkas banding, sehingga berkas 
banding dikirim juga sudah lengkap dan pada 
waktu yang telah ditentukan.
 

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 
akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Keberhasilan dikarenakan Adanya aplikasi pendukung untuk 
mempercepat proses pembuatan putusan 
dan publikasi putusan 
Adanya Penerapan SOP One Day Minut dan 
One Day Publish 
 
 
 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 
Keberhasilan dikarenakan Perkara prodeo yang ada di Pengadilan 

Agama Salatiga lebih besar daripada 
anggaran prodeo yang disediakan oleh 
negara di DIPA Pengadilan Agama 
tahun 2020, sehingga 
prodeo yang ada DIPA
diselesaikan. 
 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Penyebab ketidakberhasilan Oleh karena belum tersedianya anggaran di 

DIPA Pengadilan Agama 
Pengadilan Agama Salatiga
merealisasikan indikator kinerja berupa 
pelaksanaan sidang di luar gedung 
pengadilan. 

Upaya yang dilakukan Mengusulkan anggaran sidang di luar g
Pengadilan ke Direktorat 
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sarana dan prasarana layanan baik saranan 
persidangan dan juga pemberikan layanan 
terpadu yang lebih dikenal dengan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

oleh para pihak tepat waktu 
Adanya Standar Operasional Prosedur 

dan one day publish 
dalam menangani perkara. 

 
Ketelatenan mediator dalam menengahi 
perkara atau masalah yang menyebabkan 
pertikaian atau perselisihan. 

kasasi dan peninjauan 
dan tepat waktu. 

Penerapan Standar Operasional Prosedur 
Pengiriman berkas banding, sehingga berkas 
banding dikirim juga sudah lengkap dan pada 
waktu yang telah ditentukan. 

yang menarik perhatian masyarakat yang 
akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 

Adanya aplikasi pendukung untuk 
mempercepat proses pembuatan putusan 

Adanya Penerapan SOP One Day Minut dan 

Perkara prodeo yang ada di Pengadilan 
lebih besar daripada 

anggaran prodeo yang disediakan oleh 
negara di DIPA Pengadilan Agama Salatiga 

realisasi anggaran 
prodeo yang ada DIPA dapat segera 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 
Oleh karena belum tersedianya anggaran di 
DIPA Pengadilan Agama Salatiga, maka 

Salatiga belum dapat 
merealisasikan indikator kinerja berupa 
pelaksanaan sidang di luar gedung 

Mengusulkan anggaran sidang di luar gedung 
Pengadilan ke Direktorat Jenderal Badan 



 

 

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum)
Keberhasilan dikarenakan

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Penyebab ketidakberhasilan

Upaya yang dilakukan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
Keberhasilan dikarenakan

 

 

 

 

 

 

 

Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi 
Agama Salatiga. 
 

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum) 
Keberhasilan dikarenakan Sesegera mungkin membuat schedule 

penunjukan penyedian jasa pos bakum, agar 
tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan 
pelayanan kepada masyarakat terutama 
dalam hal pembuatan gugatan dan juga agar 
anggaran dapat terealisasi sesuai dengan 
Rencana Penarikan Dana. 
 

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Penyebab ketidakberhasilan Oleh karena Pengadilan Agama 

belum pernah melakukan sidang terpadu 
untuk permohonan identitas hukum baik 
isbat nikah maupun asal usul anak, maka 
indikator kinerja ini juga belum dapat 
dilaksanakan, disebabkan ketidak tersediaan 
anggaran sidang terpadu dan belum ada 
kerjasama antara Pengadilan Agama 
dengan Kementerian Agama Kota 
dan Pemerintah Kota Salatiga
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Upaya yang dilakukan Menjajaki kerjasama dengan Kementerian 
Agama Kota Salatiga
Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus 
menjajaki anggaran yang tersedia di 
pemerintah kota melalui APBD.
 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
Keberhasilan dikarenakan Penerapan Standar Operasional Prosedur 

pelaksanaan Eksekusi dan kerjasama dengan 
instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi 
seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan 
dan juga aparat Keamanan dalam hal ini 
pihak kepolisian. 
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Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi 

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan 

Sesegera mungkin membuat schedule 
penunjukan penyedian jasa pos bakum, agar 
tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan 

kepada masyarakat terutama 
dalam hal pembuatan gugatan dan juga agar 
anggaran dapat terealisasi sesuai dengan 

 

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 
Oleh karena Pengadilan Agama Salatiga 
belum pernah melakukan sidang terpadu 
untuk permohonan identitas hukum baik 
isbat nikah maupun asal usul anak, maka 
indikator kinerja ini juga belum dapat 
dilaksanakan, disebabkan ketidak tersediaan 
anggaran sidang terpadu dan belum ada 

antara Pengadilan Agama Salatiga 
dengan Kementerian Agama Kota Salatiga 

Salatiga dalam hal ini 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Menjajaki kerjasama dengan Kementerian 

Salatiga dan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus 
menjajaki anggaran yang tersedia di 
pemerintah kota melalui APBD. 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) 
Penerapan Standar Operasional Prosedur 
pelaksanaan Eksekusi dan kerjasama dengan 
instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi 
seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan 
dan juga aparat Keamanan dalam hal ini 



 

 

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA;

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat 

beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat 

tercapai. 

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan pengunaan dan 

efisiensi sumber daya yang ada di Pengadi

a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Salatiga 

sebagaimana data kepegawaian tahun 20

orang Wakil Ketua, 1 orang Ketua, satu orang Panitera dan satu orang 

Sekretaris, 3 orang P

Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, dan 

masing-masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, 

seperti Jurusita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pen

Panitera Pengganti  merangkap sebagai Bendahara Penerimaan

b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari 

biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan 

dijelaskan pada bagian B bab ini;

c. Sumber daya sarana

Agama Salatiga menempati gedung seluas 

5.493 m2. 

d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan 

PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana 

dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;

e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah 

diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur 

keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat penc

keadilan. 

 

 

 

 

 

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA; 

perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat 

beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat 

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan pengunaan dan 

efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Salatiga antara lain:

Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Salatiga 

sebagaimana data kepegawaian tahun 2020 terdiri dari 

orang Wakil Ketua, 1 orang Ketua, satu orang Panitera dan satu orang 

orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 6 orang 

Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, dan 

masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, 

seperti Jurusita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pen

Panitera Pengganti  merangkap sebagai Bendahara Penerimaan

Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari 

biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan 

dijelaskan pada bagian B bab ini; 

Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan 

Agama Salatiga menempati gedung seluas 1.604 m2 di atas tanah seluas 

Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan 

PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana 

dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;

r daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah 

diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur 

keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat penc

42 

 

perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat 

beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat 

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan pengunaan dan 

lan Agama Salatiga antara lain: 

Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Salatiga 

terdiri dari 3 orang Hakim , 1 

orang Wakil Ketua, 1 orang Ketua, satu orang Panitera dan satu orang 

uda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 6 orang 

Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, dan 

masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, 

seperti Jurusita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dan 

Panitera Pengganti  merangkap sebagai Bendahara Penerimaan; 

Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari 

biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan 

dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan 

m2 di atas tanah seluas 

Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan 

PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim 

dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya; 

r daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah 

diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur 

keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari 



 

 

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN 

ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Indikator 
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Program/Kegiatan

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Program/Kegiatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Program/Kegiatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
Program/Kegiatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya h
Kembali 
Program/Kegiatan

Indek responden  pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan
Program/Kegiatan

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Program/Kegiatan

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN 

ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
Program/Kegiatan  Meminimalisir perkara ghaib dengan 

bekerjasama dan memanfaatkan
simduk dari Dukcapil; 

 Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan 
court calendar agar perkara verstek tidak 
lebih dari 1 bulan; 

 Menerapkan penundaan sidang tidak 
terlalu lama 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 
Program/Kegiatan  Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP 

 Memaksimalkan kinerja Hakim dan 
Panitera 

 Menambah susunan Majelis Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Program/Kegiatan  Persidangan dilakukan secara transparan 

dan sesuai dengan asas 
 Memberikan kesempatan yang sama 

kepada para pihak  
 Mediasi dilakukan secara maksimal 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
Program/Kegiatan  Persidangan dilakukan secara transparan 

dan sesuai dengan asas 
 Memberikan kesempatan yang sama 

kepada para pihak  
 Mediasi dilakukan secara maksimal 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hu

Program/Kegiatan  Persidangan dilakukan secara transparan 
dan sesuai dengan asas 

 Memberikan kesempatan yang sama 
kepada para pihak  

 Mediasi dilakukan secara maksimal 
Indek responden  pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 
Program/Kegiatan  Menerapkan Pelayanan informasi yang 

maksimal, cepat dan sederhana
 Melakukan Survei Kepuasaan Masyarakat 

secara rill 
 Mengupayakan fasilitas pelayanan yang 

refresentatif 
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Program/Kegiatan  Pengiriman salinan putusan melalui pos 

atau melalui surat elektronik (email) dan 
optimalisasi jejaring sosial seperti 
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ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN 

ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA. 

Meminimalisir perkara ghaib dengan 
bekerjasama dan memanfaatkan data 

Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan 
court calendar agar perkara verstek tidak 

Menerapkan penundaan sidang tidak 

Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP  
Memaksimalkan kinerja Hakim dan 

Menambah susunan Majelis Hakim 
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 

Persidangan dilakukan secara transparan 
 

Memberikan kesempatan yang sama 

Mediasi dilakukan secara maksimal  
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  

Persidangan dilakukan secara transparan 
 

Memberikan kesempatan yang sama 

Mediasi dilakukan secara maksimal  
ukum Peninjauan 

Persidangan dilakukan secara transparan 
 

Memberikan kesempatan yang sama 

Mediasi dilakukan secara maksimal  
Indek responden  pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap 

Menerapkan Pelayanan informasi yang 
sederhana 

Melakukan Survei Kepuasaan Masyarakat 

Mengupayakan fasilitas pelayanan yang 

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 
Pengiriman salinan putusan melalui pos 
atau melalui surat elektronik (email) dan 
optimalisasi jejaring sosial seperti 



 

 

Persentase Perk
Program/Kegiatan

Persentase berkas yang di
kembali yang diaju
Program/Kegiatan

Persentase putusan 
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
Program/Kegiatan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Program/Kegiatan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Program/Kegiatan

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum)
Program/Kegiatan

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Program/Kegiatan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
Program/Kegiatan

WhatsApps, telegram dan dll
 Mengoptimalkan menu identitas para pihak 

pada kolom email di SIPP dan jejaring 
sosial lainnya 

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi  
Program/Kegiatan  Memaksimalkan upaya proses mediasi

 Menambah mediator yang bersertifikat
 Mengupayakan mediator non hakim

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan 
ajukan secara lengkap dan tepat waktu 

Program/Kegiatan  Melaksanakan Sosialisasi SOP upaya hukum 
banding kepada petugas terkait

 Memberikan penjelasan yang cukup 
tentang upaya hokum kepada masyarakat

 Membuat instrument kelengkapan upaya 
hokum 

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
Program/Kegiatan  Menerapkan one day publish

 Menambahkan dan memperbaiki template 
putusan dan BAS 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
Program/Kegiatan  Membuat persyaratan berperkara secara 

prodeo yang terpublikasi
 Mengoptimalkan anggaran pada DIPA
 Mengoptimalkan aplikasi basis data 

terpadu kemiskinan BADILAG
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Program/Kegiatan Mengusulkan anggaran sidang di luar gedung 

Pengadilan ke Direktorat jenderal Badan 
Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi 
Agama Salatiga. 
 

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum) 
Program/Kegiatan  Mengupayakan penambahan anggaran 

posbakum 
 Melakukan monev oleh Hakim Pengawas 

Bidang setiap 3 bulan sekali
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Program/Kegiatan  Melaksanakan sosialisasi penyuluhan 

Hukum 
 Mengupayakan kerjasama dengan instansi 

terkait pelaksanaan sidang terpadu
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
Program/Kegiatan Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, 

pemerintah kelurahan dan aparat keamanan
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WhatsApps, telegram dan dll 
Mengoptimalkan menu identitas para pihak 
pada kolom email di SIPP dan jejaring 

 
Memaksimalkan upaya proses mediasi 
Menambah mediator yang bersertifikat 
Mengupayakan mediator non hakim 

kasasi dan peninjauan 
 

Melaksanakan Sosialisasi SOP upaya hukum 
banding kepada petugas terkait 
Memberikan penjelasan yang cukup 
tentang upaya hokum kepada masyarakat 
Membuat instrument kelengkapan upaya 

yang menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 

Menerapkan one day publish 
Menambahkan dan memperbaiki template 

Membuat persyaratan berperkara secara 
prodeo yang terpublikasi 
Mengoptimalkan anggaran pada DIPA 
Mengoptimalkan aplikasi basis data 
terpadu kemiskinan BADILAG 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 
Mengusulkan anggaran sidang di luar gedung 
Pengadilan ke Direktorat jenderal Badan 
Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi 

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan 

Mengupayakan penambahan anggaran 

Melakukan monev oleh Hakim Pengawas 
Bidang setiap 3 bulan sekali 

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 
Melaksanakan sosialisasi penyuluhan 

kerjasama dengan instansi 
terkait pelaksanaan sidang terpadu 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) 
Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, 
pemerintah kelurahan dan aparat keamanan 



 

 

B. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 20

anggaran DIPA 01 untuk P

Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp

50.000.000,- dan untuk DIPA 04 dengan Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama sebesar Rp. 

Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 20

sebesar Rp. 4.096.064.924

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung atau sebesar 99.

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

dengan realisasi sebesar Rp. 

Adapun data terinci dal

Kode Program/kegiatan

005.01.01 Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung

005.01.02 Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur Mahkamah 
Agung

005.04.08 Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Agama

 

REALISASI ANGGARAN 
tahun 2020, Pengadilan Agama Salatiga telah memperoleh 

anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 4.100.744.000,- dan untuk program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp

dan untuk DIPA 04 dengan Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama sebesar Rp. 32.650.000,- 

Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 20

4.096.064.924,- untuk Program Dukungan Manajemen dan 

aan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung atau sebesar 99.89%. 

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

dengan realisasi sebesar Rp. 32.290.000,- atau 99,80 %. 

Adapun data terinci dalam tabel berikut: 

Program/kegiatan Pagu Realisasi

Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 

4.100.744.000 4.096.064.924

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur Mahkamah 
Agung 

50.000.000 50.000

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Agama 

32.650.000,- 32.290.000
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, Pengadilan Agama Salatiga telah memperoleh 

ogram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

dan untuk program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 

dan untuk DIPA 04 dengan Program Peningkatan Manajemen 

Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2020 

untuk Program Dukungan Manajemen dan 

aan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan 

 

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Realisasi Sisa 

4.096.064.924 4.679.076 

50.000.000 0 

32.290.000 360.000 



 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja 

Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020 yang telah perjanjikan 

Kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang bersumber dari 

Reviu Renstra Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020 

dengan membandingkan ant

indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Salatiga 

sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan 

pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan capaiannya sudah baik 

namun masih ada beberapa indi

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga berupaya untuk meningkatkan 

pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan 

informasi publik di Pengadilan.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada ma

lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media 

website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi 

turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Salatiga guna keterbukaan 

informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala

menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Salatiga maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis 

beban kerja Pengadilan Agama Salatiga;

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan 

standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;

3. Penambahan alokasi 

(PPNPN) sesuai dengan Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan/ disesuai 

dengan Upah Minimal Propinsi (UMP).

BAB IV PENUTUP 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja 

Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020 yang telah perjanjikan pada Revi

Kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang bersumber dari 

Reviu Renstra Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020-2024.  

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020 

dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian 

indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.  

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Salatiga 

sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan 

pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan capaiannya sudah baik 

namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik. 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga berupaya untuk meningkatkan 

pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan 

informasi publik di Pengadilan. 

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada ma

lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media 

website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi 

turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Salatiga guna keterbukaan 

i pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas publik lembaga peradilan. 

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan 

menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Salatiga maka diperlukan:

Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis 

beban kerja Pengadilan Agama Salatiga; 

Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan 

standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;

Penambahan alokasi anggaran belanja keperluan sehari-hari untuk gaji honor

sesuai dengan Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan/ disesuai 

dengan Upah Minimal Propinsi (UMP). 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja 

pada Revisi Perjanjian 

Kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang bersumber dari 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020 

ara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian 

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Salatiga 

sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan 

pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan. 

Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan capaiannya sudah baik 

 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga berupaya untuk meningkatkan 

pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan 

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin 

lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media 

website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi 

turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Salatiga guna keterbukaan 

i pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan 

kendala dalam melaksanakan tugas dan 

menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Salatiga maka diperlukan: 

Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis 

Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan 

standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan; 

hari untuk gaji honor 

sesuai dengan Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan/ disesuai 



 

 

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di 

Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan 

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan 

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan 

cerminan dari berjalannya sist

kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan 

Agama Salatiga pada tahun 2020 telah memenuhi target dengan uraian sebagai 

berikut: 

- Penyelenggaran tugas dan fungsi (TUSI) baik p

administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;

- Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2020 telah berjalan dengan baik 

sesuai dengan target yang ditetapkan;

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum juga semakin 

meningkat, mengindikasikan puasnya masyarakat terhadap putusan 

Pengadilan Agama Salatiga;

- Indek Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meni

membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan 

Pengadilan Agama Salatiga 

telah ditetapkan; 

- Kelengkapan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan 

kasasi juga telah tepat waktu dan lengkap ketika dikirim ke Pengadilan tingkat 

banding dan Mahkamah Agung;

- Penyelesaian perkara prodeo 

- Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Ketidakberhasilan 

Secara keseluruhan pencaian kinerja pada 

Salatiga dapat dinyataka berhasil, namun terdapat beberapa indikator yang perlu 

ditingkatkan yaitu : 

- perkara yang diselesaikan tepat waktu;

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;

- Indeks responden pencari keadil

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di 

iga pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan 

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan 

cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana 

kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan 

Agama Salatiga pada tahun 2020 telah memenuhi target dengan uraian sebagai 

Penyelenggaran tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun 

administrasi peradilan telah berhasil dengan baik; 

Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2020 telah berjalan dengan baik 

sesuai dengan target yang ditetapkan; 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum juga semakin 

ningkat, mengindikasikan puasnya masyarakat terhadap putusan 

Pengadilan Agama Salatiga; 

Indek Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meni

membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan 

Pengadilan Agama Salatiga semakin baik walaupun masih dibawah target yang 

 

Kelengkapan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan 

telah tepat waktu dan lengkap ketika dikirim ke Pengadilan tingkat 

banding dan Mahkamah Agung; 

kara prodeo juga telah tercapai target yang telah ditetapkan;

Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. 

 

Secara keseluruhan pencaian kinerja pada tahun 2020 di Pengadilan Agama 

Salatiga dapat dinyataka berhasil, namun terdapat beberapa indikator yang perlu 

perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi; 

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
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Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di 

iga pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut: 

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan 

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan 

em kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana 

kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan 

Agama Salatiga pada tahun 2020 telah memenuhi target dengan uraian sebagai 

elayanan teknis maupun 

Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2020 telah berjalan dengan baik 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum juga semakin 

ningkat, mengindikasikan puasnya masyarakat terhadap putusan 

Indek Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini 

membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan 

walaupun masih dibawah target yang 

Kelengkapan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan 

telah tepat waktu dan lengkap ketika dikirim ke Pengadilan tingkat 

yang telah ditetapkan; 

Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

tahun 2020 di Pengadilan Agama 

Salatiga dapat dinyataka berhasil, namun terdapat beberapa indikator yang perlu 

an yang puas terhadap layanan peradilan 



 

 

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan 

Agama Salatiga ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat 

proses pelaksanaannya, antara lain kurang memadain

pelaksanaan kegiatan yang telah dit

gedung pengadilan. 

4. Langkah Strategis Tahun 20

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga akan menempuh langkah strategis 

untuk mengukur kinerja dengan menentuk

tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai 

berikut: 

a. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2020 untuk 

meningkatkan capaian kinerja pada tahun 20

terealisasi; 

b. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan 

berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan lingkungan 

Pengadilan Agama Salatiga.

Kendala atau Hambatan 

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan 

Agama Salatiga ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat 

proses pelaksanaannya, antara lain kurang memadainya anggaran untuk 

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan seperti pelaksanaan sida

Langkah Strategis Tahun 2020 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga akan menempuh langkah strategis 

untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan 

tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai 

Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2020 untuk 

meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2021 yang targetnya be

Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan 

berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan lingkungan 

Pengadilan Agama Salatiga. 
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Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan 

Agama Salatiga ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat 

ya anggaran untuk 

etapkan seperti pelaksanaan sidang di luar 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Salatiga akan menempuh langkah strategis 

an target yang mengacu keberhasilan 

tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai 

Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2020 untuk 

1 yang targetnya belum 

Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan 

berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan lingkungan 




