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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 

PENGADILAN AGAMA MANADO 

 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 
TARGET 

ANGGARAN / 

RP 

Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Presentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

 

 

93 % Peningkatan 

penyelesaian sisa 

perkara 

 

 

Upaya penyelesaian 

sisa perkara 

 

 

Presentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan gugatan 

dan permohonan 

100%  

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

97 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara tepat waktu 

Penyelesaian perkara 

tepat waktu 

Presentase 

penyelesaian perkara 

yang diselesaikan 

maksimal 5 bulan 

100%  

 c. Presentase penurunan sisa 

perkara 

55 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

Upaya penurunan 

sisa perkara 

Presentase penurunan 

sisa perkara 

100%  

 d. Presentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum : 

Banding, Kasasi, KP 

98,7 % Peningkatan 

putusan yang puas 

kepada masyarakat 

Upaya tidak adanya 

pengajuan banding, 

kasasi, PK 

Presentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum: banding, 

kasasi, PK 

100%  
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 e. Presentae kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik 

85 % Peningkatan 

responden tingkat 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

peradilan 

Upaya pelayanan 

peradilan terhadap 

masyarakat 

Presentase kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan publik 

100%  

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Presentase isi  putusan yang 

diterima oleh para pihak tepat 

waktu  

90 % Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

Presentase isi  

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

100% 

 

 

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

15 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara melalui 

mediasi 

Upaya untuk 

mendamaikan para 

pihak 

Presentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

100%  

 c. Presentase berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi, 

PK yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 

100 % Peningkatan tertib 

administrasi 

pengadilan 

Upaya manajemen 

peradilan yang tertib 

administrasi 

Presentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan banding, 

kasasi, PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

100%  
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 d. Presentase putusan yang 

menarik perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak diputus 

100 % Peningkatan 

putusan ekonomi 

syariah yang baik 

Upaya putusan yang 

sesuai dan baik 

Presentase putusan 

yang menarik 

perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari sejak 

diputus 

100%  

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Presentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 

100 % Peningkatan 

perkara prodeo bagi 

masyarakat miskin 

 

Upaya perkara 

secara prodeo 

Presentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100%  

 

1.750.000,- 

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan diluar gedung 

pengadilan 

100 % Penigkatan sidang 

diluar gedung 

pengadilan 

Upaya terpenuhinya 

siding diluar gedung 

pengadilan 

Presentase perkara 

yang diselesaikan 

diluar gedung 

pengadilan 

100%  

 

20.000.000,- 

 c. Presentase perkara 

permohonan (Voluntair) 

identitas hukum 

100 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

permohonan 

(Voluntair) 

Upaya pelayanan 

perkara  permohonan 

(voluntair) 

Presentase perkara 

permohonan 

(Voluntair) identitas 

hukum 

100%  
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 d. Presentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

100 % Peningkatan 

manajemen 

peradilan 

Upaya pos bantuan 

hukum bagi 

masyarakat tertentu 

Presentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

100% 62.400.000 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Presentase perkara perdata yang 

ditindak lanjuti (dieksekusi) 

100 % Peningkatan 

kepatuhan hukum 

terhadap putusan 

pengadilan 

Upaya kepatuhan 

hukum terhadap 

putusan pengadilan 

Presentase perkara 

perdata yang ditindak 

lanjuti (dieksekusi) 

100%  

 

Manado,     Januari 2018 

Ketua Pengadilan Agama Manado 

 

 

 

Dr. M. Basir, SH., MH. 

NIP. 196507021992031005 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019 

PENGADILAN AGAMA MANADO 

 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 
TARGET 

ANGGARAN / 

RP 

Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Presentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

 

 

95 % Peningkatan 

penyelesaian sisa 

perkara 

 

 

Upaya penyelesaian 

sisa perkara 

 

 

Presentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan gugatan 

dan permohonan 

100%  

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

97,5 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian perkara 

tepat waktu 

Presentase 

penyelesaian perkara 

yang diselesaikan 

maksimal 5 bulan 

100%  

 c. Presentase penurunan sisa 

perkara 

57 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

Upaya penurunan 

sisa perkara 

Presentase penurunan 

sisa perkara 

100%  

 d. Presentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum : 

Banding, Kasasi, KP 

99 % Peningkatan 

putusan yang puas 

kepada masyarakat 

Upaya tidak adanya 

pengajuan banding, 

kasasi, PK 

Presentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum: banding, 

kasasi, PK 

100%  
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 e. Presentae kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan publik 

90 % Peningkatan 

responden tingkat 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

peradilan 

Upaya pelayanan 

peradilan terhadap 

masyarakat 

Presentase kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan publik 

100%  

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Presentase isi  putusan yang 

diterima oleh para pihak tepat 

waktu  

93 % Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

Presentase isi  putusan 

yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu 

100% 

 

 

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

17 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara melalui 

mediasi 

Upaya untuk 

mendamaikan para 

pihak 

Presentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

100%  

 c. Presentase berkas perkara 

yang dimohonkan banding, 

kasasi, PK yang diajukan 

secara lengkap dan tepat 

waktu 

100 % Peningkatan tertib 

administrasi 

pengadilan 

Upaya manajemen 

peradilan yang tertib 

administrasi 

Presentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan banding, 

kasasi, PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

100%  
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 d. Presentase putusan yang 

menarik perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak diputus 

100 % Peningkatan 

putusan ekonomi 

syariah yang baik 

Upaya putusan yang 

sesuai dan baik 

Presentase putusan 

yang menarik 

perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari sejak 

diputus 

100%  

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Presentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 

100 % Peningkatan 

perkara prodeo 

bagi masyarakat 

miskin 

 

Upaya perkara secara 

prodeo 

Presentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100%  

 

1.750.000,- 

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan diluar gedung 

pengadilan 

100 % Penigkatan sidang 

diluar gedung 

pengadilan 

Upaya terpenuhinya 

siding diluar gedung 

pengadilan 

Presentase perkara 

yang diselesaikan 

diluar gedung 

pengadilan 

100%  

17.500.000,- 

 c. Presentase perkara 

permohonan (Voluntair) 

identitas hukum 

100 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

permohonan 

(Voluntair) 

Upaya pelayanan 

perkara  permohonan 

(voluntair) 

Presentase perkara 

permohonan 

(Voluntair) identitas 

hukum 

100%  
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 d. Presentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

100 % Peningkatan 

manajemen 

peradilan 

Upaya pos bantuan 

hukum bagi 

masyarakat tertentu 

Presentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

100% 62.400.000 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Presentase perkara perdata yang 

ditindak lanjuti (dieksekusi) 

100 % Peningkatan 

kepatuhan hukum 

terhadap putusan 

pengadilan 

Upaya kepatuhan 

hukum terhadap 

putusan pengadilan 

Presentase perkara 

perdata yang ditindak 

lanjuti (dieksekusi) 

100%  

 

Manado,     Januari 2019 

Ketua Pengadilan Agama Manado 

 

 

 

Dr. M. Basir, SH., MH. 

NIP. 196507021992031005 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 

PENGADILAN AGAMA MANADO 

 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 
TARGET 

ANGGARAN / 

RP 

Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a. Presentase sisa perkara 

yang diselesaikan 

 

 

97 % Peningkatan 

penyelesaian sisa 

perkara 

 

 

Upaya penyelesaian 

sisa perkara 

 

 

Presentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan gugatan 

dan permohonan 

100%  

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

99 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Penyelesaian perkara 

tepat waktu 

Presentase 

penyelesaian perkara 

yang diselesaikan 

maksimal 5 bulan 

100%  

 c. Presentase penurunan sisa 

perkara 

50 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

Upaya penurunan 

sisa perkara 

Presentase penurunan 

sisa perkara 

100%  

 d. Presentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum : Banding, Kasasi, 

KP 

100 % Peningkatan 

putusan yang puas 

kepada masyarakat 

Upaya tidak adanya 

pengajuan banding, 

kasasi, PK 

Presentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum: banding, 

kasasi, PK 

100%  
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 e. Presentae kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan publik 

95 % Peningkatan 

responden tingkat 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

peradilan 

Upaya pelayanan 

peradilan terhadap 

masyarakat 

Presentase kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan publik 

100%  

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Presentase isi  putusan yang 

diterima oleh para pihak tepat 

waktu  

95 % Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

Presentase isi  putusan 

yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu 

100% 

 

 

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

20 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara melalui 

mediasi 

Upaya untuk 

mendamaikan para 

pihak 

Presentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

100%  

 c. Presentase berkas perkara 

yang dimohonkan banding, 

kasasi, PK yang diajukan 

secara lengkap dan tepat 

waktu 

100 % Peningkatan tertib 

administrasi 

pengadilan 

Upaya manajemen 

peradilan yang tertib 

administrasi 

Presentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan banding, 

kasasi, PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

100%  
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 d. Presentase putusan yang 

menarik perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak diputus 

100 % Peningkatan 

putusan ekonomi 

syariah yang baik 

Upaya putusan yang 

sesuai dan baik 

Presentase putusan 

yang menarik 

perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari sejak 

diputus 

100%  

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Presentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 

100 % Peningkatan 

perkara prodeo 

bagi masyarakat 

miskin 

 

Upaya perkara secara 

prodeo 

Presentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100%  

 

5.000.000,- 

 b. Presentase perkara yang 

diselesaikan diluar gedung 

pengadilan 

100 % Penigkatan sidang 

diluar gedung 

pengadilan 

Upaya terpenuhinya 

siding diluar gedung 

pengadilan 

Presentase perkara 

yang diselesaikan 

diluar gedung 

pengadilan 

100%  

25.000.000,- 

 c. Presentase perkara 

permohonan (Voluntair) 

identitas hukum 

100 % Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

permohonan 

(Voluntair) 

Upaya pelayanan 

perkara  permohonan 

(voluntair) 

Presentase perkara 

permohonan 

(Voluntair) identitas 

hukum 

100%  
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 d. Presentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

100 % Peningkatan 

manajemen 

peradilan 

Upaya pos bantuan 

hukum bagi 

masyarakat tertentu 

Presentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

100% 70.000.000,- 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Presentase perkara perdata yang 

ditindak lanjuti (dieksekusi) 

100 % Peningkatan 

kepatuhan hukum 

terhadap putusan 

pengadilan 

Upaya kepatuhan 

hukum terhadap 

putusan pengadilan 

Presentase perkara 

perdata yang ditindak 

lanjuti (dieksekusi) 

100%  

 

Manado,     Januari 2019 

Ketua Pengadilan Agama Manado 

 

 

 

Dr. M. Basir, SH., MH. 

NIP. 196507021992031005 

 

 

 


