
REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

 

SATKER : PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A 

TAHUN : 2020 

 

NO 

 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TARGET 

1 Terwujudnya proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 95 % 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu 

86 % 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Banding 

99 % 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi  

99 % 

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Peninjauan Kembali 

99 % 

f. Indeks responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan 

88 % 

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

95 % 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi  

1 % 

c. Persentase berkas yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu. 

99 % 

d. 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  

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan. 

100 % 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 

100 % 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapat layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 % 

d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) 

Identitas Hukum 

95 % 

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (Eksekusi) 

80 % 

   

 Pihak Pertama 

 Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A 

 

 

 

 Drs. Kholis, M.H. 

 NIP 19670103 199203 1 001 



REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2021 

 

SATKER : PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A 

TAHUN : 2021 

 

NO 

 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TARGET 

1 Terwujudnya proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 99 % 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu 

90 % 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Banding 

99 % 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi  

99 % 

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Peninjauan Kembali 

99 % 

f. Indeks responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan 

90 % 

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

95 % 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi  

1 % 

c. Persentase berkas yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu. 

99 % 

d. 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  

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan. 

100 % 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 

100 % 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapat layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 % 

d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) 

Identitas Hukum 

99 % 

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (Eksekusi) 

80 % 

   

 Pihak Pertama 

 Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A 

 

 

 

 Drs. Kholis, M.H. 

 NIP 19670103 199203 1 001 



RENCANA KINERJA TAHUN 2022 

 

SATKER : PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A 

TAHUN : 2022 

 

NO 

 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TARGET 

1 Terwujudnya proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 99 % 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu 

90 % 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Banding 

99 % 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi  

99 % 

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Peninjauan Kembali 

99 % 

f. Indeks responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan 

90 % 

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

97 % 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi  

1 % 

c. Persentase berkas yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu. 

100 % 

d. 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  

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan. 

100 % 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 

100 % 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapat layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 % 

d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) 

Identitas Hukum 

99 % 

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (Eksekusi) 

90 % 

   

 Pihak Pertama 

 Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A 

 

 

 

 Drs. Kholis, M.H. 

 NIP 19670103 199203 1 001 


