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Kegiatan
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/Rp.

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan

100 % Program
dukungan

Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis

Lainnya
Mahkamah
Agung

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan

Keuangan Badan
Urusan

Administrasi

Terselesaikannya
sisa perkara

tahun sebelumnya

12
Layanan

b. Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu

99 %
Menyelesaikan
perkara yang

diterima dengan
tepat waktu

Terselesaikannya
perkara

yang diterima
secara tepat

waktu

c.Persentase
penurunan sisa
perkara

20%
Meningkatkan
penurunan sisa

perkara dari tahun
sebelumnya

Menurunnya sisa
perkara dari

tahun sebelumnya

d. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum :

 Banding
 Kasasi
 PK

98%
99%
100%

Meningkatkan
jumlah perkara

yang
tidak mengajukan
upaya hukum

Banding melalui
peningkatan

kualitas
pelayanan
kepada para

pihak

Meningkatnya
jumlah perkara

yang tidak
mengajukan upaya
hukum Banding

e.Index responden
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

99%

Memberi
kepuasan kepada

masyarakat
melalui

peningkatan

Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

KELAS IB  TAHUN 2023

Rp. 5.320.600.000



kualitas
pelayanan

peradilan

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu

99%
Penyampaian isi
putusan kepada

para pihak
dengan tepat

waktu

Tersampaikannya
isi putusan
kepada para
dengan tepat

waktu

b. Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui Mediasi

7%
Penyelesaian
perkara melalui

mediasi

Terselesaikannya
perkara

melalui mediasi

c. Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan
Banding, Kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu

100% Menyampaikan
berkas perkara

yang dimohonkan
Banding secara
lengkap dan tepat

waktu

Tersampaikannya
berkas

perkara yang
dimohonkan

Banding secara
lengkap dan
tepat waktu

d.Persentase putusan
yang menarik
perhatian
masyarakat
(Ekonomi
Syari’ah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1 hari
sejak putus.

100%

Minutasi dan
Putusan one day

one minut

Seluruh perkara
dapat diakses
secara online

melaui direktori
Putusan

Meningkatnya Akses
Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara
prodeo

100%
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

Peningkatan
Manajemen

Peradilan Agama

Jumlah perkara
dilingkungan

Pengadilan Agama
Polewali yang
diselesaikan
melalui

pembebasan biaya
perkara

20 perkara Rp.6.000.000,-



b. Persentase perkara
yang diselesaikan
di luar gedung

100%
Peningkatan
penyelesaian

perkara

Jumlah perkara
dilingkungan

Pengadilan Agama
Polewali yang
diselesaikan
melalui sidang
diluar gedung

15
Kegiatan

Rp. 45.000.000,-

c. Persentase perkara
permohonan
(Voluntair)
Identitas hukum

100%
Peningkatan
penyelesaian

perkara

Peningkatan
penyelesaian

perkara

d. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan Hukum
(Posbakum)

0% Memberikan
layanan bantuan
hukum melalui
Posbakum bagi
pencari keadilan
golongan tertentu

Pencari keadilan
mendapatkan

Konsultasi Hukum
berdasarkan satuan
Jam / Layanan

550 Orang Rp. 55.000.000,-

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi )

90%

Menindaklanjuti
(eksekusi)
putusan

perkara perdata
yang telah
berkekuatan
hukum tetap

Tereksekusinya
putusan

perkara perdata
yang telah

berkekuatan hukum
tetap
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