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KATA  PENGANTAR 

 بسـم هللا الر حمـن الر حيـم

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-

NYA, sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2020 

dapat diselesaikan dengan baik. 

 Laporan Kinerja Pengadilan Agama Lamongan ini merupakan 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

pada tahun 2020. Laporan kinerja Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020 

merupakan tahun keenam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2018-2020. 

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Lamongan mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 

Tahun 2017 tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini mempunyai beberapa 

fungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan 

wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama 

Lamongan menuju terwujudnya Good Governance, sebagai wujud 

transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan 

merupakan alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja aparatur 

Pengadilan Agama Lamongan. 

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

performance Pengadilan Agama Lamongan diukur atas penilaian Indikator 
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Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada perjanjian 

kinerja Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020. 

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat 

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai 

capaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Lamongan memberikan 

gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengadilan Agama Lamongan. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui 

laporan kinerja Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020 ini, diharapkan 

dapat meningkatkan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan 

efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan 

pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan pada tahun-tahun 

selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Agama 

Lamongan secara keseluruhan dalam wujudkan Good Governance dan Clean 

Governance serta mewujudkan visi Mahakamah Agung RI mewujudkan 

Badan Peradilan yang Agung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
       

Lamongan,   8 Februari 2021 
Ketua Pengadilan Agama Lamongan 

 
 
 
 
 

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H 
NIP. 19660205 199303 1 001 

 



 

 

iv 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tujuan utama dalam 

penyelenggaraan peradilan khususnya Pengadilan Agama Lamongan. Pelayanan 

yang berwujud birokrasi atau sistem berfungsi untuk rangkaian aturan yang harus 

ditempuh baik oleh masyarakat maupun aparatur pengadilan guna memaksimalkan 

pencapaian sasaran kinerja dan memberikan pelayanan publik secara teratur. Oleh 

karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda 

pencapaian sasaran dalam kerangka upaya merealisasikan visi dan misi Pengadilan 

Agama Lamongan. 

Secara umum capaian atas sasaran kinerja Pengadilan Agama Lamongan 

dalam jangka menengah seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

2020 - 2024, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator 

harus memerlukan kerja keras dan perhatian, tidak hanya dari aparatur Pengadilan 

Agama Lamongan, namun juga masyarakat yang merupakan tujuan dari hampir 

seluruh pelayanan yang diterapkan. Tingkat capaian sasaran kinerja Pengadilan 

Agama Lamongan telah tercapai dengan kategori “sangat baik”.  Hal ini disebabkan 

oleh  tercapainya realisasi kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut kinerja Pengadilan Agama Lamongan perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan sebagai upaya untuk mencapai Visi Pengadilan 

Agama Lamongan sebagai berikut : 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan Yang Agung” 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. 

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama 

Lamongan menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan. 
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4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Lamongan. 

Tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Lamongan mendapatkan 

DIPA (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI) 005.04 sebesar 

Rp. 120.400.000,-. Dan telah terserap sebesar Rp. 120.336.000  atau sebesar 

99,9%. Hal ini menunjukkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 

005.04 Sangat Baik.  

Demikian Executiv Summary ini disusun sebagai abstraksi dari 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Lamongan tahun 

2020. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahir 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Mahkamah Agung. 

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi 

dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing 

lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan 

lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal 

tersebut, lahir apa yang disebut dengan peradilan satu atap.  Sebagai realisasi dari 

pasal tersebut lahir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai 

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka 

dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, 

Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI 

yang memeiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk 

mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. 
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Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah 

Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan 

untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI  mewujudkan 

organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel. dengan misi: 

1.  Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Mojokerto. 

2. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mojokerto. 

Ada 3 (tiga) masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu 

Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan 

oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior 

Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technologi for Justice, 

How Information & Technology can suport judicial reform. 

1. Masalah Akses 

Dahulu masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk 

mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur 

penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada 

waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang transaksional yang 

pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap 

Badan Peradilan, padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi 

peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk 

menciptakan kepastian hukum. 

Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan 

keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada 

tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan 

Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan 

kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 

2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 

2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007. 
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Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor                                      1-

144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara 

berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik 

dan informasi yang dikecualikan. Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor      1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat 

dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi 

pengadilan. 

2.  Masalah Lambatnya Waktu Penyelesaian Perkara. 

 Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan 

maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Dan berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut Ketua 

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan keputusan Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan. 

 Setelah diterbitkannya Keputusan Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang 

standar pelayanan peradilan, Sekretaris Mahkamah Agung RI menerbitkan 

Peraturan Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur di Lingkungan  Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada di bawahnya. 

 Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, 

efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

lebih cepat.  

 Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka 

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

3. Masalah Integritas 

 Ironis apabila isu integritas melanda institusi peradilan yang seharusnya 

bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang 

memperihatinkan. Relling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi 

ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. 
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Disisi lain indikator globlak justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi 

tersebut. Dalam Globlal Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh 

Transparency International dari 103 negara yang di survey terdapat 20 negara 

yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang 

dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak 

menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun demikian 

kenyataan isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas 

pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan 

publik tidak semakin menurun. 

 Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H,M.H. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato 

pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga 

Surabaya menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu 

oleh pelanggaran prilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga 

disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-

tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu dalam lembaga.  

 Masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum 

bergeser dari paradigma berpikir ”siapa yang salah” ke arah apa ” apa yang salah 

”. Oleh karena itu, upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya 

ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus 

difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem, sehingga praktik-praktik 

yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konperhensif.  

 Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis 

menghadapi ke 3 (tiga) isu tersebut diatas termasuk Pengadilan Agama 

Lamongan. 

 

B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI 

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Kelas I A 

merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan 

Agama Lamongan terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan 

Jawa Timur 62291, Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi : 27 
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Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Astronomis 

Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1120 4’ s.d. 1120 33’ Bujur Timur 

dan Lintang 60 51’ s.d. 70 23’ Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten 

berbatasan sebagai berikut :  

1). Sebelah Utara dengan Laut Jawa 

2). Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik 

3). Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten 

Mojokerto 

4). Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. 

5.)  Sedangkan di tengah-tengah terdapat wilayah Kota Lamongan. 

 

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Lamongan terdiri dari 

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.  

1. Pimpinan Pengadilan Agama  dipimpin oleh seorang Ketua. 

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 

3. Bidang Kepaniteraan di setiap Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang 

Panitera. 

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 

(orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan 

Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa 

orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 

5. Bidang Kesekretariatan di setiap Pengadiilan Agama dipimpin oleh seorang 

Sekretaris. 

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu 

Kasubag. Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, Kasubag 

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kasubag. Umum dan Keuangan. 

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Lamongan sampai 

dengan tahun 2020, sebagai berikut: 

1. Ketua 1 Orang; 

2. Wakil Ketua (kosong/Mutasi); 

3. Hakim 16 orang; 

4. Panitera 1 orang;  
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5. Sekretaris 1 orang; 

6. Panitera Muda 3 orang; 

7. Panitera Pengganti 6 orang; 

8. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang; 

9. Kepala Sub Bagian 2 orang; 

10. Tenaga Honorer 25 orang; 

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Lamongan saat ini 

masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI 

tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi 

Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan 

Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat 

Mahkamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman 

Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah 

Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama 

Lamongan Kelas I A terdiri   dari : 

1. Maksimum 8 Majelis Hakim atau maksimum 24 orang Hakim termasuk Wakil 

Ketua.  

2. Seorang Panitera, seorang Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing 

dipimpin oleh seorang Panitera Muda dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-

masing dipimpin orang seorang Kepala Sub Bagian. 

3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti, 

4. 5 (lima) orang Jurusita dan maksimum 10 orang Jurusita Pengganti; 

5. 9  (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara. 

6. Ketatausahaan terdiri dari 40 orang termasuk 10 juru ketik, 5 sopir, 10 pesuruh, 

3 penjaga malam dan 2 orang tukang kebun. 

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas I A idealnya sebanyak 

133 orang. 

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Lamongan, 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi 

syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
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yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Lamongan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi 

perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan 

Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada 

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur 

dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 

2010 tentang Peradilan Agama. 

5. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan 

pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai 

yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010. 

Pengadilan Agama Lamongan setiap tahunnya menerima perkara rata-rata 

sebanyak 3.107 perkara. (diagram). 

0102030405060708090

1stQtr 2ndQtr 3rdQtr 4thQtr

East

West

North Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada 

saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya,  jauh dari ideal suatu 

organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikan 

tantangan bagi Pengadilan Agama Lamongan untuk dapat mencapai tujuan 

organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka 

panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung. 

Dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau 

dan biaya rendah bagi masyarakat. Oleh karenanya untuk mencapai visi tersebut, 

ditetapkan misi-misi sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan; 
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3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan. 

4. Meningkatkan Kredibelitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lamongan. 

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana 

strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020-2024 yang mencakup 

tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Lamongan.  

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Lamongan memiliki 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada 

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut 

dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja 

secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk 

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dalam satu tahun 

angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan 

proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan 

kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 

 

 

 

 

 

 

 

---PA. Lmg--- 
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 BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2020 

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 

(lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan 

strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan 

memperhintungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul 

serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit 

kerja serta kebijaksanaan sasaran. 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan disusun mengacu 

pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta 

memperhatikan kebijakan dan prioritas program Mahkamah Agung RI. 

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen 

perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan 

sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan 

Agama Lamongan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunanya 

diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih banyak 

kekurangan oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya 

perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, semoga 

dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun 

yang akan datang dengan segala potensi yang ada dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lamongan, serta 

berguna bagi semua pihak terkait. Rencana strategis tertuang dalam 

matrik sebagai berikut: 
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 

TAHUN 2020-2024 

                  
Instansi : Pengadilan Agama Lamongan 

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung 

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 

  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

No Tujuan 

Target 

jangka 

Menengah 

(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 Uraian Indikator 

Kinerja 

% Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatkan 

Proses peradilan 

yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Presentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

100% Meningkatnya 

Perencanaan, 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Penatausahaan 

BMN pada 

Mahkamah Agung 

dan Badan 

Peradilan 

dibawahnya 

Persentase Sisa Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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2. Meningkatkan 

Proses peradilan 

yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Presentase 

perkara yang 

diselesaikan tepat 

waktu 

97%  Persentase Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat 

Waktu 

95% 95% 96% 96% 97% 

3. Meningkatkan 

Proses peradilan 

yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Presentase 

perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum 

Banding 

97%  Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 

95% 95% 96% 96% 97% 

4. Meningkatkan 

Proses peradilan 

yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase 

Perkara Yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum 

Kasasi 

52%  Persentase Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

50% 50% 51% 51% 52% 

5. Meningkatkan 

Proses peradilan 

yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase 

perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum 

Peninjauan 

Kembali 

82%  Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

80% 80% 81% 81% 82% 

6. Meningkatkan 

Proses peradilan 

yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Index responden 

pencari keadilan 

yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

92%  Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 

90% 90% 91% 91% 92% 

7. Peningkatan Presentarse isi 100% Peningkatan Persentase Salinan 100% 100% 100% 100% 100% 
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Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Putusan Perkara Perdata 

yang dikirim kepada 

Para Pihak tepat waktu 

8. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Presentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui mediasi 

52%  Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui 

Mediasi 

50% 50% 51% 51% 52% 

9. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Presentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan 

Banding, kasasi 

dan PK secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

100%  Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat 

Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

10. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Presentase 

putusan yang 

menarik perhatian 

masyarakat 

(ekonomi 

syari’ah) yang 

dapat diakses 

secara online 

dalam waktu 1 

hari sejak diputus 

100%  Persentase Putusan 

Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

100% 100% 100% 100% 100% 

11. Mewujudkan 

Akses Peradilan 

bagi masyarakat 

Persentase 

Perkara Prodeo 

yang Diselesaikan 

100% Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi Masyarakat 

Persentase Perkara 

Prodeo yang 

Diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 
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miskin dan 

terpinggirkan 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

12. Mewujudkan 

Akses Peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase 

Perkara yang 

Diselesaikan di 

Luar Gedung 

Pengadilan 

100%  Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar 

Gedung Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100% 

13. Mewujudkan 

Akses Peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Presentase 

perkara 

Permohonan 

(voluntair) 

Identitas Hukum 

100%  Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 

14. Mewujudkan 

Akses Peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Presentase 

pencari keadilan 

golongan tertentu 

yang mendapat 

Layanan Bantuan 

Hukum 

(POSBAKUM) 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persentase Perkara 

Permohonan (voluntair) 

Identitas Hukum 

100% 100% 100% 100% 100% 

15. 

Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

Presentase 

Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

97% Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

95% 95% 96% 96% 97% 
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari 

sasarandan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan 

akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai 

kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan 2020 tersaji dalam matrik 

sebagai berikut: 
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RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2020 

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Target Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Anggaran/Rp 

1. 

. 

Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Presentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

100 Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Meningkatnya 

Perencanaan, 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Penatausahaan BMN 

pada Mahkamah 

Agung dan Badan 

Peradilan 

dibawahnya 

Persentase Sisa 

Perkara Perdata 

Agama yang 

diselesaikan 

 

100 

- 

Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

b. Presentase 

perkara yang 

diselesaikan tepat 

waktu 

95 Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

 Persentase Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat 

Waktu 

95 

- 

Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

c. Presentase 

perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum 

Banding 

95 Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

 Persentase Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

95 

- 

Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

d. Persentase 

Perkara Yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum 

Kasasi 

50 Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

 Persentase Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

50 

- 
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Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

e. Persentase 

perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan 

Kembali 

80 Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

 Persentase perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan 

Kembali 

80 

- 

 Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

f. Index responden 

pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan peradilan 

90 Meningkatkan Proses 

peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

 Index Kepuasan 

Pencari Keadilan 

90 

- 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

a. Presentarse isi 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

100 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak 

tepat waktu 

100 

- 

Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

b. Presentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui mediasi 

50 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

 Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 

50 

- 

Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

c. Presentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan 

Banding, kasasi dan 

PK secara lengkap 

dan tepat waktu 

100 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

 Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan 

Banding, Kasasi, dan 

PK yang Diajukan 

Secara Lengkap dan 

Tepat Waktu 

100 

- 

Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

d. Presentase 

putusan yang 

menarik perhatian 

masyarakat 

(ekonomi syari’ah) 

yang dapat diakses 

100 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

 Persentase Putusan 

Perkara yang 

Menarik Perhatian 

Masyarakat yang 

Dapat Diakses Secara 

Online dalam Waktu 

100 

- 
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secara online dalam 

waktu 1 hari sejak 

diputus 

1 Hari Setelah Putus 

3. Mewujudkan Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

e. Persentase 

Perkara Prodeo 

yang Diselesaikan 

100 Mewujudkan Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara 

Prodeo yang 

Diselesaikan 

100 

9.000.000 

Mewujudkan Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

f. Persentase 

Perkara yang 

Diselesaikan di 

Luar Gedung 

Pengadilan 

100 Mewujudkan Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

 Persentase Perkara 

yang Diselesaikan di 

Luar Gedung 

Pengadilan 

100 

25.000.000 

Mewujudkan Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

g. Presentase 

perkara 

Permohonan 

(voluntair) Identitas 

Hukum 

100 Mewujudkan Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

 Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100 

- 

Mewujudkan Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

h. Presentase 

pencari keadilan 

golongan tertentu 

yang mendapat 

Layanan Bantuan 

Hukum 

(POSBAKUM) 

100 Mewujudkan Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

 Persentase Perkara 

Permohonan 

(voluntair) Identitas 

Hukum 

100 

86.400.000 

4. 

Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

i. Presentase 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

95 Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

95 

- 
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 
 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen 

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah 

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada 

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk 

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga 

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020 

mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel  

dengan indikator sebagai berikut : 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan dan target yang ditetapkan 

100%.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah 

ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat 

waktu berbasis  POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta 

meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu 

pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan 

dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi 

penggunaan aplikasi SIPP. 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dan target yang 

ditetapkan 95 %. Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut 

telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat 
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waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta 

meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu 

pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan 

persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan 

dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi 

penggunaan aplikasi SIPP. 

c. Persentase penurunan sisa perkara dan target  yang ditetapkan 95 %. 

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah 

ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat 

waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta 

meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu 

pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan 

persidangan  melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan 

proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. 

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding,  

 Kasasi, PK dan target yang ditetapkan 50 %. Untuk dapat mencapai 

target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan 

meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan 

program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan 

melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian 

putusan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.    

e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali target yang ditetapkan 80%. Untuk dapat mencapai target 

yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan Meningkatkan 

Proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel. 

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan dan target yang ditetapkan 90. Untuk mencapai  target yang 

ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan 

pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line 

dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, 

akurat dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas 
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Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi, optimalisasi 

penggunaan layanan secara on line dan optimalisasi penggunaan 

aplikasi SIPP. 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan 

indikator sebagai berikut: 

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

waktu dan target yang ditetapkan 100 %. Untuk dapat mencapai 

target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan 

meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan 

kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu 

pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu 

melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan BAS 

dan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi 

penggunaan aplikasi SIPP. 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan target yang 

ditetapkan adalah 50 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan 

tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan 

mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi 

melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan mediasi. 

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK 

yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan target yang 

ditetapkan adalah 100 %. Untuk dapat mencapai target yang 

ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas 

penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

PK yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin, melalui 

kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi 

penggunaan aplikasi SIPP. 

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi 

syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak 

diputus dan target yang ditetapkan adalah 100%. Untuk dapat 
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mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan 

meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan 

ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari 

sejak diputus secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu 

pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan 

akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan 

proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP; 

3. Meningkatnya akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

dengan indikator sebagai berikut:  

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan target yang 

ditetapkan adalah 100%. Untuk dapat mencapai target yang 

ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan 

penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang 

diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP 

serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu 

pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan serta peningkatan intensitas pelaksanaan 

persidangan secara tepat waktu, peningkatan mutu pelaksanaan 

pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara,  melalui kegiatan 

pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan 

optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan 

target yang ditetapkan adalah 90%. Untuk dapat mencapai target yang 

ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan 

penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang 

diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP 

serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu 

pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan serta peningkatan intensitas pelaksanaan 

persidangan secara tepat waktu, melalui kegiatan pembinaan dan 
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DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi 

penggunaan aplikasi SIPP. 

c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum dan 

target yang ditetapkan adalah 90 %. Untuk dapat mencapai target 

yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan 

penyelesaian administrasi penerimaan perkara permohonan 

(Voluntair) dengan program peningkatan mutu pelayanan 

administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan 

optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP 

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum) dan target yang ditetapkan 

adalah 100%.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut 

telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu 

berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan 

kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan 

penerimaan dan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan 

secara tepat waktu, peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan 

posbakum  melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan 

proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator 

sebagai berikut : 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

dan target yang ditetapkan adalah 95%. Untuk dapat mencapai target 

yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan 

intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu 

dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada 

masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan 

pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan 

optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP; 
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 Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Lamongan tahun 2021 dalam 

bentuk matrik, sebagai berikut: 

No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Target 

1.   
  
  
  
  
  

Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase sisa perkara perdata 
agama yang diselesaikan 

100 

Persentase perkara perdata 
agama yang diselesaikan tepat 
waktu 

95 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
banding 

95 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya  hukum  
kasasi 

50 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali 

80 

Index kepuasan pencari keadilan 90 

2.   
  
  
  

Peningkatan efektivitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

Persentase salinan putusan 
perkara perdata yang dikirim 
kepada para pihak tepat waktu 

100 

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

50 

Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi, dan 
pk yang diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu 100 

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

100 

3.   
  
  
  

Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100 

Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar gedung 
pengadilan 

100 

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

100 



 

24 

 

Persentase perkara permohonan 
(voluntair) identitas hukum 

100 

4.   Meningkatnya Kepatuhan 
terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindak lanjuti 
(dieksekusi) 

95 

                                                                  

 

 

 

 

 

---PA. Lmg--- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam 

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan 

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk 

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja 

dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi 

dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara 

berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja 

dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi 

pemerintah. 

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat 

diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk 

mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu 

strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance 

improvement). 

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis 

capaian kinerja sebagai berikut:  

1.  Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;  

2.  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;  

3.  Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi; 
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4.  Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika 

ada); 

5.  Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;  

6.  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).  

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat 

keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target 

indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis. 

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama 

Lamongan tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : 

No. Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

a.   Persentase sisa perkara   

yang diselesaikan 
100 % 100 % 100 % 

b.   Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 
95 % 98,83 % 100 % 

c.  Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum : 

• Banding 

95 % 99,65 % 100 % 

d.   Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum : 

• Kasasi 

50 % 50 % 100 % 

e.   Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum : 

• PK 

80 % 100 % 100 % 

f.   Index responden  pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

90 % 91,69 % 100 % 
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2 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a.  Persentase isi putusan 

yang diterima oleh para 

pihak yang tepat waktu 
100 % 100 % 100 % 

b.  Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

50 % 8,16 %  16,32 % 

c.  Persentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan banding, 

kasasi dan PK yang 

diajukan secara lengkap 

dan tepat waktu 

100 % 100 %  100 % 

d.  Persentase putusan yang 

menarik perhatian 

masyarakat (ekonomi 

syariah) yang dapat 

diakses secara online 

dalam waktu 1 hari sejak 

diputus 

100 % 100 %  100 % 

3 Meningkatnya 

akses keadilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a.  Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 

b.  Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 

100 % 100 % 100 % 

c.  Persentase perkara 

permohonan (Voluntair) 

identitas hukum 

100 % 100 % 100 % 

d.  Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum 

(Posbakum) 

100 % 100 % 100 % 

4 Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

     Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

95 % 96 % 100 % 
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Untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 

2020 perlu dilakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Pengadilan 

Agama Lamongan tahun 2020. Analisis capaian kinerja Pengadilan Agama 

Lamongan dilakukan terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran.  

 Dalam tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Lamongan telah 

menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Ke 4 (empat) sasaran 

tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) 

indikator kinerja. Adapun analisis capaian kinerja terhadap masing-masing 

sasaran, sebagai berikut: 

SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

Sasaran 1 Indikator Kinerja a 

No Indikator Kinerja Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

        Sisa perkara yang belum diputus tahun 2019 sebanyak 223 perkara, 

dan sisa perkara 223 tersebut telah diputus semua pada tahun 2020, 

sehingga tahun 2020 terdapat 0 perkara sisa tahun 2019 yang belum 

diputus. 

 Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan 

pada tahun 2020 = 223/223 x 100 = 100 %. Target indikator kinerja yang 

ditetapkan sebesar 100 %. Capaian kinerja tahun 2020 = 100/100 X 100 

= 100 %. 

Berdasarkan hal tersebut perbandingan capaian kinerja dalam 

penyelesaian sisa perkara selama 3 tahun adalah sebagai berikut : Tahun 

2018 = 100%, tahun 2019 = 100%, tahun 2020 = 100%  
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Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa 

perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut dapat mencapai target 

yang telah ditetapkan yaitu 100%. Oleh karena itu dalam jangka 

menengah rencana strategis  pada tahun (tahun 2024) Pengadilan Agama 

Lamongan bertekad merealisasikan dan mempertahankan penyelesaian 

sisa perkara (100%) dengan melakukan langkah- langkah : 

a. Meningkatkan kwalitas dan kompetensi SDM 

b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai 

c. Pengoptimalan dan Reviu SOP dan Aplikasi SIPP  

Sasaran 1 Indikator Kinerja b 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

95 % 98,83 % 100 % 100% 100 % 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

      Pada tahun 2020, perkara yang diputus tepat waktu / tidak lebih dari  

5 (lima) bulan sebanyak 3405 perkara. Sedangkan total perkara putus 

tahun 2020 sebanyak 3445 perkara. 

 Realisasi penyelesaian perkara tahun 2020 yang diselesaikan tepat 

waktu pada tahun 2020 = 3405 / 3445 x 100 = 98,83 %. Target indikator 

kinerja yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2020 = 

98/95 X 100 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian 

perkara tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut telah 

mencapai target yang sudah ditetapkan. Oleh karenanya Pengadilan 

Agama Lamongan bertekad  mempertahankan capaian tersebut dengan 

melakukan langkah-langkah : 

a. Melakukan percepatan dalam proses persidangan dengan tidak 

menunda proses persidangan terlalu lama. 
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b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi 

secara maksimal akan meringankan tugas. 

c. Meningkatkan kwalitas SDM Hakim, dengan mengadakan rapat intern 

Hakim dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian  akan 

menghasilkan kinerja lebih baik. 

d. Mengoptimalkan SOP pada Pengadilan Agama Lamongan. 

Sasaran 1 Indikator Kinerja c 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 c. Prosentase 
perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum : 

 Banding 

95 % 99,65 % 100 % 100% 100 % 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

      Pada tahun 2020, perkara pada tingkat pertama yang telah diputus 

dan tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3433 perkara, dari seluruh 

perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 3445 perkara. 

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2020 = 

3433 / 3445 (tidak mengajukan banding / jumlah perkara putus) x 100 = 

99,65 %. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian 

kinerja tahun 2020 = 99,65 / 95 X 100 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian dalam perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut 

telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal itu menunjukkan bahwa 

tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan atau penetapan Pengadilan 

Agama Lamongan sangat tinggi.  Untuk mempertahankan hal tersebut, 

Pengadilan Agama Lamongan berusaha untuk selalu meningkatkan kwalitas 

putusan melalui peningkatan kwalitas SDM Hakim dengan cara DDTK diskusi 

Hukum dan eksaminasi berkas perkara. 
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Sasaran 1 Indikator Kinerja d 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 d. Prosentase 

perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum : 

 Kasasi 

50 % 50 % 100 % 100% 100% 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

      Pada tahun 2020, perkara yang telah diputus di tingkat Banding 

sebanyak 8 perkara. Dari 8 perkara tersebut  yang mengajukan upaya 

hukum Kasasi sebanyak 4 perkara sedangkan yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi sebanyak 4 perkara. 

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 

2020 = 4 / 8 (tidak mengajukan kasasi / jumlah perkara banding putus) x 

100 = 50 %. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 50%. 

Capaian kinerja tahun 2020 = 50 / 50 X 100 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian dalam perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut 

telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal itu menunjukkan bahwa 

tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan atau penetapan Pengadilan 

Agama Lamongan sangat tinggi.  Untuk mempertahan hal tersebut, 

Pengadilan Agama Lamongan berusaha untuk selalu meningkatkan kwalitas 

putusan melalui peningkatan kwalitas SDM Hakim dengan cara DDTK diskusi 

Hukum dan eksaminasi berkas perkara. 

Sasaran 1 Indikator Kinerja e 

No Indikator Kinerja Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 



 

32 

 

1 e. Prosentase 

perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum : 

 PK 

80 % 100 % 100 % 100% 100% 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

      Pada tahun 2020, perkara yang telah diputus di tingkat Kasasi 

sebanyak 5 perkara. Dari 5 perkara tersebut tidak ada yang  mengajukan 

upaya hukum PK. 

 Selain hal tersebut Pada tahun 2020 tidak terdapat permohonan 

perkara upaya hukum PK yang disebabkan dari ketidakpuasan perkara 

Volumtair maupun adanya penemuan Novum.  

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2020 

= 5 / 5 (tidak mengajukan / jumlah perkara kasasi putus) x 100 = 100 %. 

Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 80%. Capaian kinerja 

tahun 2020 = 100 / 80 X 100 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian dalam perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut 

telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal itu menunjukkan bahwa 

tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan atau penetapan Pengadilan 

Agama Lamongan sangat tinggi.  Untuk mempertahankan hal tersebut, 

Pengadilan Agama Lamongan berusaha untuk selalu meningkatkan kwalitas 

putusan melalui peningkatan kwalitas SDM Hakim dengan cara DDTK diskusi 

Hukum dan eksaminasi berkas perkara. 

Sasaran 1 Indikator Kinerja f 

No Indikator Kinerja Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian 

2020 2019 2018 

1 f.  Index responden pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

90 % 91,69 % 100 %  100% 100% 
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 Capaian Kinerja tahun 2020: 

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Lamongan telah melakukan 

survey kepuasan terhadap layanan kepada responden para pencari 

keadilan dan nilai index responden pencari keadilan yang merasa puas 

terhadap layanan Pengadilan Agama Lamongan yaitu  91,69 %.  

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian Index responden 

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dalam kurun 

waktu 3 tahun berturut–turut telah mencapai target yang telah 

ditetapkan yaitu kategori sangat baik, hal itu menunjukkan bahwa 

tingkat kepuasan para pihak terhadap layanan Publik di Pengadilan 

Agama Lamongan sangat tinggi. 

Untuk selanjutnya Pengadilan Agama Lamongan setiap tahun akan 

mengadakan survey kepada para pihak, sesuai dengan peraturan dan 

standart PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 dan 

PERMENPANRB Nomor 16 tahun 2014 serta ketentuan dalam  Akreditasi 

Penjaminan Mutu Peradilan Agama guna mengetahui sejauh mana tingkat 

kepuasan para pihak terhadap layanan yang telah diberikan, dengan 

meningkatkan segala bentuk pelayanan dan fasilitas sarana dan prasarana 

guna menunjang pelayanan prima kepada para pihak. 

Dalam rangka mempertahankan hal tersebut, Pengadilan Agama 

Lamongan berusaha untuk selalu meningkatkan kwalitas pelayanan publik 

melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatkan kwalitas 

SDM. 

SASARAN 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian 

perkara 

Sasaran 2 Indikator Kinerja a 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 
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1 a.  Persentase isi 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

Pada tahun 2020, isi putusan dan penetapan yang diterima oleh para 

pihak tepat waktu sebanyak 750 putusan dan penetapan dari permintaan 

750 putusan dan penetapan. 

 Realisasi penyampaian isi putusan dan penetapan yang diterima 

oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2020 = 750 / 750 x 100 = 100 %. 

Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja 

tahun 2020 = 100 / 100 X 100 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut telah 

mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut di 

atas untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan yang 

prima maka diambil langkah- langkah sebagai berikut :  

1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat 

terkait. 

2. Melakukan evaluasi secara kontinyu. 

3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. 

4. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan. 

Sasaran 2 Indikator Kinerja b 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

50 % 66,90 % 100 % 100% 100% 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

      Pada tahun 2020, perkara pada tingkat pertama yang telah di mediasi 

sebanyak 417 perkara.  Dari perkara tersebut yang berhasil di selesaikan 
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sebanyak 279 perkara yang terdiri dari 34 Perkara yang berhasil di 

mediasi dan 245 perkara telah dicabut. 

Realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020 = 279 

/. 417 x 100 = 66,90 %. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 

50%. Capaian kinerja tahun 2020 = 66,90 / 50 X 100 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut, 

pada tahun 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini 

disebabkan oleh berhasilnya mediator dalam memediasi para pihak 

sehingga para pihak berkenan melakukan kesepakatan bersama. Selain itu 

para pihak sebagaian besar  mencabut perkaranya setelah melalui proses 

mediasi.  

Dengan demikian untuk bisa meningkatkan keberhasilan perkara 

melalui mediasai diperlukan langkah-langkah :  

1. Meningkatkan kwalitas SDM Mediator. 

2. Melakukan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para 

Mediator. 

Sasaran 2 Indikator Kinerja c 

No Indikator Kinerja Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 c. Persentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan banding, 

Kasasi dan PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

      Pada tahun 2020, jumlah perkara pada tingkat pertama yang 

dimohonkan upaya hukum yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

sebanyak 16 perkara terdiri dari 12 perkara banding, 4 perkara kasasi 

dan tidak ada perkara PK.   
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Realisasi perkara yang dimohonkan upaya hukum yang diajukan 

secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 = 16 / 16 x 100 = 100 .%. 

Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja 

tahun 2020 = 100 / 100 X 100 = 100 .%. 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara yang 

dimohonkan upaya hukum yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut telah mencapai  target 100%. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas  agar dapat mempertahankan 

pelayanan permohonan upaya hukum yang diajukan secara lengkap dan 

tepat waktu. Maka diambil langkah- langkah sebagai berikut :  

1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat 

terkait. 

2. Melakukan evaluasi secara kontinyu. 

3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. 

4. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan. 

 

Sasaran 2 Indikator Kinerja d 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 d. Persentase putusan 

yang menarik 

perhatian masyarakat 

(ekonomi syari’ah) 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari sejak 

diputus 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

      Pada tahun 2020 terdapat 4 perkara putusan yang menarik perhatian 

masyarakat (ekonomi syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak diputus.  
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Realisasi perkara ekonomi syari’ah yang diputus dan dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada tahun 2020 = 4 / 4 x 

100 = 100 %. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. 

Capaian kinerja tahun 2020 = 100 / 100 X 100 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam perkara 

ekonomi syari’ah yang diputus dan dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak diputus :  tahun 2018 = 100 .%, tahun 2019 = 100 %, 

tahun 2020 = 100 %. Sehingga target yang telah ditetapkan dapat 

terpenuhi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas  agar dapat mempertahankan 

perkara ekonomi syariah yang diputus dan dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari. Maka diambil langkah- langkah sebagai berikut :  

1. Percepatan penyelesaian perkara ekonomi syariah. 

2. Pembinaan dan DDTK Tenaga teknis. 

3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP. 

SASARAN 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin 

dan     terpinggirkan 

Sasaran 3 Indikator Kinerja a 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 a. Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

      Pengadilan Agama Lamongan mendapatkan target penyelesaian 

perkara prodeo sebanyak 30 perkara pada tahun anggaran 2020. 

 Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Lamongan telah menerima 

permohonan perkara prodeo sebanyak 30 perkara dan telah berhasil 

menyelesaikan seluruhnya (30 perkara).  
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Realisasi penyelesaian perkara prodeo tahun 2020= 30 / 30 x 100 = 

100 %. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian 

kinerja tahun 2020 =100 / 100 X 100 = 100 %. 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

penyelesaian perkara prodeo, sebagai berikut :  tahun 2018 = 100%, tahun 

2019 = 100 %, tahun 2020 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian 

perkara prodeo dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut telah 

mencapai  target 100%.  

Untuk mempertahankan kinerja tersebut, Pengadilan Agama 

Lamongan terus melakukan : 

a. Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda 

proses persidangan berikutnya. 

b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi 

secara maksimal akan meringankan tugas. 

c.  Meningkatkan kwalitas SDM Hakim, dengan mengadakan rapat intern 

Hakim dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian  akan 

menghasilkan kinerja lebih baik. 

d.   Mengusulkan anggaran bantuan pembebasan biaya perkara pada 

Mahkamah Agung RI secara berjenjang. 

Sasaran 3 Indikator Kinerja b 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 b. Persentase perkara 

yang diselesaikan di 

luar gedung 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

Pengadilan Agama Lamongan mendapatkan target penyelesaian 

perkara diluar gedung sebanyak 140 perkara pada tahun anggaran 2020. 
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Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Lamongan telah 

melaksanakan sidang perkara diluar gedung sebanyak 181 perkara dan 

telah berhasil menyelesaikan seluruhnya sebanyak 181 perkara. 

 Realisasi penyelesaian perkara di luar gedung tahun 2020 = 181 / 140 

X 100 = 100 %. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100 %. 

Capaian kinerja tahun 2020 = 100 / 100 X 100 = 100 %. 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

penyelesaian perkara di luar gedung, sebagai berikut :  tahun 2018 = 100 

%, tahun 2019 = 100 %, tahun 2020 = 100 %,  

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara yang 

diselesaikan di luar gedung dalam kurun waktu 3 tahun berturut–turut 

telah mencapai  target yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka mempertahankan kinerja tersebut, Pengadilan Agama 

Lamongan melakukan langkah- langkah : 

a. Menginventarisir perkara-perkara dengan cermat untuk dalat 

diselesaikan dalam persidangan di luar gedung. 

b. Meningkatkan pelayanan, dengan koordinasi lebih intensif dengan 

pejabat terkait tempat pelaksanaan pelayanan di luar gedung. 

c. Meningkatkan kwalitas SDM dengan DDTK  Hakim dan Panitera 

Pengganti, sehingga dalam melaksanakan proses persidangan di luar 

gedung akan semakin lancar. 

d. Mengusulkan anggaran biaya penyelesaian perkara diluar gedung 

pengadilan pada  Mahkamah Agung RI secara berjenjang. 

 

Sasaran 3 Indikator Kinerja c 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 c. Persentase perkara 

permohonan 

(voluntair) Identitas 

Hukum 

100 % 100 % 100 % 97% 98% 
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 Capaian kinerja tahun 2020: 

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Lamongan telah menerima 

perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum sebanyak 534 perkara 

dan telah berhasil menyelesaikan seluruh perkara. 

 Realisasi penyelesaian perkara permohonan (voluntair) Identitas 

Hukum tahun 2020= 543 / 543 x 100 = 100 %. Target indikator kinerja 

yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2020= 100 / 100 X 

100 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, realisasi maupun capaian perkara pada tahun 

2020 meningkat 3% disbanding tahun 2019. Sehingga tahun 2020 

Pengadilan Agama Lamongan telah mencapai  target yang telah 

ditetapkan. 

Untuk mempertahankan kinerja tersebut, Pengadilan Agama 

Lamongan terus melakukan : 

a. Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda 

proses persidangan berikutnya. 

b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi 

secara maksimal akan meringankan tugas. 

c. Meningkatkan kwalitas SDM Hakim, dengan mengadakan rapat intern 

Hakim dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian  akan 

menghasilkan kinerja lebih baik. 

Sasaran 3 Indikator Kinerja d 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 

1 d. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(posbakum) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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 Capaian kinerja tahun 2020: 

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Lamongan telah melakukan 

perjanjian kontrak dengan Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa 

Mandiri Lamongan mengenai pemberian jasa konsultasi layanan Bantuan 

Hukum Selama 864 jam layanan. 

Selama tahun 2020, Lembaga Anak Bangsa Mandiri telah menerima 

permohonan layanan jasa bantuan hukum sebanyak  864 orang. Dan telah 

melaksanakan jasa layanan bantuan hukum sebanyak 864 orang. 

 Realisasi jumlah layanan Bantuan Hukum (posbakum) bagi golongan 

tertentu  tahun 2020  = 864 / 864 x 100 = 100 %. Target indikator kinerja 

yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2020 = 100 / 100 X 

100 = 100.%. 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi dari golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), sebagai 

berikut :  tahun 2018 = 100 %, tahun 2019 = 100 %, tahun 2020 = 100 %. 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian dari golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dalam 

kurun waktu 3 tahun berturut–turut telah mencapai  target 100%. 

Berdasarkan hal tersebut baik realisasi maupun capaian kinerja 

pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Lamongan berhasil dengan 

baik, hal ini karena adanya kerjasama yang baik antara Pengadilan Agama 

Lamongan dengan Lembaga bantuan Hukum terkait dan adanya evaluasi 

secara berkala yang hasilnya sangat meringankan beban pencari keadilan 

kususnya yang kurang mampu.  

SASARAN 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Sasaran 4 Indikator Kinerja  

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian  

2020 2019 2018 
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1 Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

95% 96% 100 % 75% 100% 

 Capaian kinerja tahun 2020: 

Pada tahun 2020, Permohonan eksekusi yang diterima oleh 

Pengadilan Agama Lamongan sebanyak 4 perkara dan telah ditindak 

lanjuti.  Bersamaan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Lamongan 

memutus perkara cerai talak sebanyak 909 perkara. Dari jumlah perkara 

cerai talak sebanyak 909 perkara tersebut telah dilakukan ikrar dan 

diterbitkan akta cerainya.  

Realisasi jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) tahun 2020 sebagai berikut : 

( jumlah perkara eksekusi ditindak lanjuti + jumlah perkara cerai talak yang telah ikrar ) 
X 100 

(jumlah perkara perdata yang ditindak lanjuti ) 

Sehingga realisasi perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) menjadi 

913 / 913 x 100 = 100%. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 

95%. Capaian kinerja tahun 2020 =100/95 X 100 = 100%. 

Dari uraian tersebut, realisasi maupun capaian perkara pada tahun 

2020 meningkat 25% dibanding tahun 2019. Sehingga tahun 2020 

Pengadilan Agama Lamongan telah mencapai  target yang telah 

ditetapkan. 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut, 

Pengadilan Agama Lamongan melakukan langkah- langkah : 

a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi 

secara maksimal akan meringankan tugas. 

b. Meningkatkan kwalitas SDM Hakim dan tenaga teknis lainnya dengan 

mengadakan DDTK , diskusi Hukum, eksaminasi berkas, sehingga dalam 

melaksanakan proses persidangan akan semakin lancar. 

c. Optimalisasi pelayanan pada Meja III. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

No. 

Program/ 

Kegiatan Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Anggaran 

Realisasi Persentas

e 

Realisasi 

1 Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

Terwujudnya 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

transparan 

dan 

akuntabel 

a.   Persentase sisa perkara   

yang diselesaikan - -  

b.   Persentase perkara 

yang diselesaikan tepat 

waktu 

- -  

c.   Persentase penurunan 

sisa perkara - - 
 

 d.  Persentase perkara 

yang tidak mengajukan 

upaya hukum : 

• Banding 

• Kasasi 

• PK  

 

 
 

 e.  Index responden  

pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan 

peradilan 

 

  

 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a.  Persentase isi putusan 

yang diterima oleh 

para pihak yang tepat 

waktu 

- -  

b.  Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

- -  

c.  Persentase berkas 

perkara yang 

dimohonkan banding, 

kasasi dan PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

- -  

d.  Persentase putusan 

yang menarik 

perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari sejak 

diputus 

- -  



 

44 

 

 Meningkatny

a akses 

keadilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a.   Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

9.000.000 8.936.000 99,28 % 

b.   Persentase perkara 

yang diselesaikan di 

luar gedung pengadilan 

25.000.000 25.000.000 100 % 

c.   Persentase perkara 

permohonan 

(Voluntair) identitas 

hukum 

 

  

d. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

86.400.000 86.400.000 100 % 

 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

 

  

 

SASARAN : Meningkatnya akses keadilan bagi masyarakat miskin dan   

terpinggirkan 

Indikator a Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan  

No Indikator Kinerja Pagu         2020 Realisasi 2020 Persentase 

Realisasi 

1 Persentase Perkara 

Prodeo Yang 

Diselesaikan 

Rp. 9.000.000 Rp. 8.936.000 99,28 % 

Selain Posbakum dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu, untuk 

masyarakat miskin yang menghadapi hambatan utama dalam masalah 

keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara, Pengadilan Agama 

Lamongan telah memberikan kebebasan biaya perkara (prodeo) untuk 

masyarakat miskin tersebut. 

Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Agama Lamongan mendapatkan 

anggaran yang diperuntukkan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) 
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sebesar Rp. 9.000.000,-, untuk menangani 30 perkara prodeo. Sampai akhir 

tahun 2020 Pengadilan Agama Lamongan berhasil menangani 30 perkara 

prodeo, dengan anggaran sebesar Rp. 8.936.000,-, sehingga Pengadilan 

Agama Lamongan dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 64.000,-. 

(enam puluh empat ribu rupiah). 

 

Indikator b Anggaran perkara yang diselesaikan di luar gedung  

pengadilan  

No Indikator Kinerja 
Pagu          

2020 

Realisasi  

2020 

Persentase 

Realisasi 

1 Anggaran perkara 

yang diselesaikan di 

luar gedung  

pengadilan 

Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 100% 

Selain memberikan akses keadilan untuk masyarakat miskin 

menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan yang berkaitan 

dengan pelayanan bantuan hukum, Pengadilan Agama Lamongan telah 

memberikan kemudahan untuk masyarakat miskin menghadapi hambatan 

biaya ongkas transportasi untuk datang ke kantor Pengadilan Agama 

Lamongan. Pengadilan Agama Lamongan telah melaksanakan Sidang Keliling 

/ Pelayanan Terpadu di wilayah yang jauh dari kantor Pengadilan Agama 

Lamongan demi mendekatkan dengan masyarakat. 

Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Agama Lamongan mendapatkan 

anggaran yang diperuntukkan untuk Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu 

sebesar Rp. 25.000.000,-, untuk menangani 140 perkara yang diselesaikan di 

luar gedung, anggaran tersebut serap sebesar Rp. 25.000.000,- untuk 

menangani 181 perkara yang diselesaikan di luar gedung. 

 

 



 

46 

 

Indikator  d   Anggaran pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapat   layanan bantuan hukum (Posbakum) 

No Indikator Kinerja 
Pagu          

2020 

Realisasi  

2020 

Persentase 

Realisasi 

2020 

1 Anggaran pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

Rp. 86.400.000 Rp. 86.400.000 100% 

Adapun pagu anggaran untuk Posbakum yang didapat oleh Pengadilan 

Agama Lamongan sebesar Rp. 86.400.000,-, untuk 864 jam layanan, sesuai 

dengan peraturan, maka untuk pemilihan konsultan POSBAKUM dilakukan 

dengan sistem pengadaan langsung, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 

86.400.000,- untuk 864 jam layanan. Sampai dengan akhir tahun 2020 

anggaran yang keseluruhan yang terserap sebesar Rp. 86.400.000,-, dengan 

nilai satu jamnya adalah Rp. 100.000,-. 

 

 

 

 

 

------PA. Lmg----- 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Lamongan ini disusun untuk 

memberikan gambaran tentang capaian kinerja program maupun sasaran 

strategis sebagai realisasi pencapaian target-target yang direncanakan dalam 

RPJMN Tahun 2020-2024 maupun RKT Tahun 2020 yang juga telah 

dituangkan dalam kontrak kerja berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk 

diwujudkan pada tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi 

dan akuntabilitas Pengadilan Agama Lamongan setelah melaksanakan 

berbagai tugas pokok dan fungsi pada tahun 2020.  

Hasil penilaian atas 15 indikator kinerja secara umum telah berhasil 

mencapai  target bahkan ada beberapa yang melebihi target. Namun ada 

beberapa sasaran yang belum berhasil mencapai target bahkan belum 

dilaksanakan dikarenakan baru dimunculkan sebagai Indikator Kinerja 

Utama pada tahun 2020 seiring dengan dilakukannya analisis dan evaluasi 

terhadap Renstra Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020-2024. Disadari 

bahwasanya dengan dilakukannya analisis dan evaluasi Renstra 2020-2024 

serta dengan adanya peraturan-peraturan baru membuat sistim pelaporan 

LKjIP tahun 2020 mengalami beberapa kendala yang cukup berarti. Akan 

tetapi kendala-kendala tersebut dijadikan sebagai perbaikan LKjIP yang akan 

datang. 

Hasil capaian sasaran kinerja dan indikator kinerja yang telah berhasil 

mencapai target maupun yang melebihi target akan dijadikan sebagai dasar 

untuk meningkatkan target indikator kinerja yang akan datang, sedang 

terhadap  capaian indikator kinerja yang belum berhasil mencapai target 

akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Renstra Pengadilan Agama 

Lamongan tahun 2020-2024 dengan melakukan perubahan maupun 

penyempurnaan arah kebijakan, program maupun kegiatan. 
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Sebagaimana telah disampaikan simpulan di atas, bahwa terhadap 

capaian sasaran dan indikator kinerja yang telah berhasil mencapai target 

maka terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama 

Lamongan pada tahun mendatang tetap akan menetapkan sasaran dan 

indikator kinerja yang berhasil  dalam perjanjian kinerja maupun dalam 

rencana kerja tahunan. Untuk lebih meningkatkan capaian sasaran dan 

indikator kinerja yang berhasil, Pengadilan Agama Lamongan akan lebih 

meningkatkat pada target indikator kinerjanya. 

 

Sedang terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja yang belum 

berhasil mencapai target, Pengadilan Agama Lamongan akan melakukan 

perbaikan dan penyempurnaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung 

tercapainya sasaran dan indikator kinerja di tahun mendatang antara lain: 

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK; 

2. Meningkatkan proses persidangan; 

3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP; 

4. Penyempurnaan SOP; 

5. Melakukan evaluasi berkala terhadap masing-masing sasaran dan 

indikator kinerja; 

6. Pemberian reward terhadap aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang 

kinerjanya baik, dan memberikan punishment kepada aparatur 

Pengadilan Agama Lamongan yang melanggar perjanjian kinerja yang 

telah ditetapkan. 

 

Demikian kesimpulan dan pemecahan atas capaian sasaran dan indikator 

kinerja Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020 yang berhasil maupun yang 

belum berhasil mencapai target.  

 

Semoga LKjIP Tahun 2020 ini dapat memenuhi permintaan 

pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi sumber informasi dalam 

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat menjadi salah 
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satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana 

Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana 

Strategis (Strategic Plan) yang pada Instansi Pusat disebut Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada masa mendatang. 

 

     

     

     Lamongan, 11 Februari 2021 
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PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 

NOMOR : W13-A7/3075/OT.01.2/SK/12/2020 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN TIM REVIU IKU DAN RENSTRA PENYUSUN SAKIP TAHUN 2020 

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN  

 

KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Tahun (2010- 2035); 

b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Tahun 2020 Pengadilan Agama Lamongan perlu 

menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 

Tahun 2020-2024; 

c. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung 

R.I. Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tentang Reviu Indikator Kinerja 

Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 

perlu membentuk Tim Reviu dan Penyusun SAKIP Tahun 2020 

Pengadilan Agama Lamongan. 

d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Lamongan ini dipandang cakap dan mampu dalam 

melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan 

Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum 

dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah 

Agung; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 



 

 

Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 

Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung 

RI. 

7. Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020 – 2024 bulan Mei 

2020 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan   

Pertama : Membentuk Tim Reviu dan Penyusun SAKIP Pengadilan Agama 

Lamongan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana 

dalam lampiran surat keputusan ini; 

 Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana diktum pertama adalah 

mereviu dan menyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Tahun 

2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan dan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Lamongan Tahun 

2020;  

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reviu dan menyusun Indikator 

Kinerja Utama, Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja 

Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah tersebut bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan 

pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan; 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan 

dilakukan perubahan sebagaimana mestinya; 

 

Ditetapkan di Lamongan 

     Pada tanggal   : 28  Desember 2020 

Ketua, 

 

 

 

       Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. 

       NIP. 19631109 199103 1 004 

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.; 

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.; 

3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 

4. Yang bersangkutan; 

5. Arsip; 



 

 

Lampiran 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan 

Nomor   : W13-A17/3075/OT.01.2/SK/XII/2020 

Tanggal  : 28 Desember 2020 : 31 DESEMBER 2014 

 

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM REVIU DAN PENYUSUN SAKIP TAHUN 2020 

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN  

NO. 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
NAMA JABATAN 

1 Pengarah Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. Ketua 

2 Ketua Dr. H. Sriyatin, S.H., M.Ag. M.H. Wakil Ketua 

3 Sekretaris Drs. H. Kusnadi Panitera 

4 Penanggung Jawab 

Data 
Prasetya Puji Raharja, S.H.,M.H Sekretaris 

5 Anggota Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.. Hakim 

6 Anggota Drs. H. Moh. Fadli, S.H. M.A. Hakim 

7 Anggota Mazir, S.Ag. M.Si. Panitera Muda Hukum 

8 Anggota Supardi, SH., MH. Panitera Muda Permohonan 

9 Anggota Sueb, S.H. Panitera Muda Gugatan 

10 
Anggota Hj. Mu’arofah, S.H. 

Kepala Sub 

Bag.Kepegawaian dan 

Organisasi Tata Laksana 

11 Anggota Dartik, S,Pd.I., S.H. Kepala Sub Bag. Umum dan 

Keuangan 

 

 

 Ketua Pengadilan Agama Lamongan 

      Pada tanggal   : 28  Desember 2020 

 Ketua, 

 

                                                          

 

         Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. 

       NIP. 19631109 199103 1 004 

 





 

 

 


