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RENCANA KINERJA TAHUNAN 

 

UNIT KERJA  : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON 

TAHUN  ANGGARAN 2018 – 2019 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggran/Rp 

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 

transparan dan 
akuntael 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100% Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya  

- Optimalisasi penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- Penyempurnaan SOP 
- Sosialisasi SIPP 

- % Aplikasi SIPP yang telah 
diterapkan 

- % SOP Persidangan yang telah 
disempurnakan 

- % Undangan Sosialisi yang 
mengikuti seluruh materi 

-  

100% - 

 b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 

- Pembinaan dan sosialisasi 
peraturan dan hukum acara 

- Optimalisasi penggunaan 
Aplikas SIPP 

- Penyempurnaan SOP 

- % undangan sosialisasi yang 
mengikuti seluruh materi sosialisasi 

- % aplikasi SIPP yang telah 
diterapkan  

-  % SOP Persidangan yang telah  
disempurnakan  
 

100% - 

 c. Persentase penurunan 
sisa perkara 

100% Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 

- Pembinaan dan sosialisasi 
peraturan dan hukum acara 

- Optimalisasi penggunaan 
Aplikas SIPP 

- Penyempurnaan SOP 

- % undangan sosialisasi yang 
mengikuti seluruh materi sosialisasi 

- % aplikasi SIPP yang telah 
diterapkan  

-  % SOP Persidangan yang telah 
disempurnakan  
 
 

100% - 

 d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum: kasasi, PK 

100% Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 

- Pembinaan dan diskusi hukum 
untuk meningkatkan kualitas 
putusan hakim 

- Optimalisasi penggunaan 
Aplikas SIPP 

- Penyempurnaan SOP 

- % undangan yang mengikuti 
seluruh materi pembinaan dan 
diskusi hukum 

- % aplikasi SIPP yang telah 
diterapkan  

- % SOP Persidangan yang telah 
disempurnakan 

 

100% - 

 e. Indeks responden 
Pengadilan Tingkat 
Pertama yang puas 
terhadap layanan 
Pengadilan Tinggi Agama 

89% Meningkatkan  Indeks 

responden Pengadilan 

Tingkat Pertama yang puas 

terhadap layanan Pengadilan 

Tinggi Agama 

- Pembinaan dan DDTK 
administrasi perkara 

- Optimalisasi terhadap 
pengawasan 

- Optimalisasi penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- Penyempurnaan SOP 
Pelayanan perkara 

 

- % mengikuti seluruh materi 
pembinaan dan DDTK Administrasi 
perkara 

- % pelaksanaan pengawasan 
- % aplikasi SIPP yang telah 

diterapkan  
- % SOP Persidangan yang telah 

disempurnakan 

89% - 
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Peningkatan 
efektivitas 

pengelolaan 
penyelesaian 

perkara 

a. Persentase Salinan 
putusan yang dikirim ke 
Pengadilan Pengaju 
Tepat Waktu 

100% Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 

- Pembinaan dan DDTK 
administrasi Umum  

- Penyempurnaan SOP 
Pelayanan perkara 

 

- % Pengiriman salinan putusan ke 
pengadilan agama pengaju 
secara tepat waktu 

- % SOP pengiriman Salinan 
Putusan yang telah 
disempurnakan 

100% - 

 b. Persentase Putusan yang 
menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi 
syariah) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

100% Meningkatkan  Persentase 

Putusan yang menarik 

perhatian masyarakat 

(ekonomi syariah) yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak diputus 

- Pembinaan dan DDTK Panitera 
Pengganti dan IT 

- Optimalisasi penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- Penyempurnaan SOP  
penguploadan putusan 
 

 

- % mengikuti seluruh materi 
pembinaan / DDTK 

- % aplikasi SIPP yang telah 
diterapkan  

- % SOP Pengupload-an Putusan 
yang telah disempurnakan 

100% - 

Tercapainya 
dukungan 

manajemen untuk 
layanan prima 

peradilan 

a. Persentase pengelolaan 
keuangan peradilan tepat 
waktu 

100% Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 

- Pembinaan administrasi dan 
pengelolaan keuangan 
 

- % satuan kerja yang 
mendapatkan pembinaan teknis 
pengelolaan keuangan 

- % laporan keuangan yang 
transparan dan akuntabel 

- % pedoman pengelolaan 
keuangan Negara 

- % laporan kegiatan (LK) 
keuangan 

100% 39.258.000 

 b. Persentase pengelolaan 
barang milik Negara 

100% Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 

Pembinaan dan Penglolaan 

Administrasi Barang Milik negara 

- % barang milik negara yang di 
catat di SIMAK BMN 

- % barang milik negara yang 
memperoleh Penetapan Satatus 
Penggunaan barang 

- % barang milik negara yang di 
hapus karena kondisi barang 
rusak berat 

100% - 

 c. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal 
yang ditindaklanjuti 

100% Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Pertanggung 

Jawaban Administrasi Keuangan 

dan BMN 

- % tindak lanjut temuan hasil 
monitoring TIM MONEV Biro 
Keuangan MARI 

- % tindak Lanjut temuan hasil 
Pemeriksaan Badan Pengawasan 
MARI 

- % tindak lanjut temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan RI 

100% - 

 

 

 

Ambon, 28 Januari 2019 
Ketua, 

 

 
     Drs. H. Sukiman BP., SH., MH. 


