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No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target 

1. 

 

 

 

 

 

Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan, dan Akuntabel 

a.  Persentase sisa perkara perdata 

agama yang diselesaikan 
100 

b.  Persentase perkara perdata agama 

yang diselesaikan tepat waktu 
96 

c.  Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding 
96 

d.  Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya  hukum  kasasi 
51 

e.  Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali 

50 

f.  Index kepuasan pencari keadilan 91 

 2. 

  

  

  

Peningkatan efektivitas 

pengelolaan penyelesaian perkara 

a.  Persentase salinan putusan perkara 

perdata yang dikirim kepada para 

pihak tepat waktu 

100 

b.  Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi 
51 

c.  Presentase berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu 

100 

d.  Presentase putusan yang menarik 

perhatian masyarakat (ekonomi 

syari’ah) yang dapat diakses secara 

100 



online dalam waktu 1 hari sejak 

diputus 

3.   

  

  

  

Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 
100 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 

di luar gedung pengadilan 
100 

c. Persentase perkara permohonan 

(voluntair) identitas hukum  
100 

d. Persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (posbakum) 

100 

4.   Meningkatnya Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

a. Persentase putusan perkara perdata 

yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 
93 

5.  Terwujudnya pengelolaan 
manajemen organisasi yang 
berkualitas, transparan, efisien dan 
akuntabel 

a. Pengelolaan rumusan,monitoring 
dan evaluasi capaian kenerja yang 
berkualitas 

4 dok 

b. Pengelolaan administrasi 
perencanaan program dan anggaran 3 dok 

c.  Pengelolaan keuangan DIPA secara 
efekti, efisien dan akuntabel 12 keg 

d. Pengelolaan administrasi 
kepegawaian secara efektif, efisien 
dan akuntabel secara elektronik 

12 keg 

e. Pengelolaan pelayanan sistem 
informasi terintegrasi 12 keg 

f. Pengelolaan sarana prasarana dan 
administrasi umum dalam 
mendukung pelayanan peradilan 
yang transparan dan akuntabel 

12 keg 

 

Lamongan,  03  Januari  2022 

Ketua,  
 

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H. 
NIP. 19660616 199303 1 006 
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