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A. Latar Belakang  
Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih 

serta bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), lebih lanjut dalam pelaksanaannya diterbitkan 

pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.  

Perwujudan dari suatu pemerintahan yang baik adalah dengan 

adanya pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kegagalan 

dari visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui suatu cara pertanggung jawaban secara 

periodik (LKjIP).  

Atas dasar itulah, Pengadilan Agama Sentani dituntut untuk 

melakukan pembenahan kinerja baik ditingkat pimpinan hingga 

pegawainya sehingga diharapkan peran dan fungsi Pengadilan 

Agama Sentani dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, dalam 

pelaksanaannya, Pengadilan Agama Sentani tidak hanya 

mempertimbangkan apa yang telah menjadi visi dan misi nya, akan 

tetapi menselaraskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Induk dari seluruh 

Peradilan yang ada di Indonesia.  

Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh 

proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan 

Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan di 

keluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (UUPA). Dengan UUPA ini maka kedudukan Peradilan Agama 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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sama dan setingkat dengan tiga Peradilan lainnya dalam lingkup 

Peradilan Nasional.  

Seiring berjalannya waktu, UUPA tersebut mengalami dua kali 

perubahan yakni perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009. 

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan tersebut dalam 

sistem Peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga Peradilan 

(One Roof System) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi sistem 

Peradilan tersebut diawali dengan adanya amandemen Pasal 24 ayat 

(2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan 

dengan disahkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman. 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 

sebuah Mahkamah Konstitusi.   

Konsekuensi dari penyatu-atapan Lembaga Peradilan adalah 

pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama 

dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut 

sebagai bagian dari perwujudan reformasi di bidang hukum untuk 

menciptakan kelembagaan Negara yang lebih kondusif bagi 

tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan.  

Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan tetap 

dilakukan oleh Mahkamah Agung, salah satunya Ketua Mahkamah 

Agung pada tanggal 08 Oktober 2015 menandatangani PERMA 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan Pengadilan yang mengatur pemisahan jabatan 

Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan.  

Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan  bagi Lembaga 

Peradilan karena akan  melahirkan jabatan struktural baru, 
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peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun yang 

diharapkan akan berdampak kepada semakin baiknya kinerja para 

aparaturnya dengan tetap mengedepankan transparansi dan 

keterbukaan.  

Dengan adanya sistem keterbukaan/transparansi merupakan 

salah satu prinsip pokok yang merupakan kunci lahirnya akuntabilitas 

(pertanggungjawaban), sehingga seluruh aparatur Peradilan Agama 

akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya, untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya 

sebuah akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.  

 
B. Tugas dan Fungsi 

 Tugas :  
Pengadilan Agama Sentani yang merupakan salah satu dari 

Lembaga Peradilan di bawah Mahkawah Agung, secara umum 

mempunyai tugas yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni tugas pokok dan 

tugas tambahan. 

Tugas pokok Pengadilan Agama (Sentani) berdasarkan Pasal 

49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah bertugas dan 

berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam dalam bidang :  

a. Perkawinan ; 

b. Kewarisan 

c. Wakaf 

d. Hibah 

e. Zakat 

f. Infaq 

g. Shadaqah, dan  

h. Ekonomi syariah ;  
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Adapun yang dimaksud dalam bidang perkawinan diantaranya 

adalah : 1) Izin beristri lebih dari seorang, 2) izin melangsungkan 

perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun,  dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 

perbedaan pendapat, 3)  dispensasi kawin, 4) pencegahan 

perkawinan, 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 

6) pembatalan perkawinan, 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami 

dan istri;, 8) perceraian karena talak, 9) gugatan perceraian, 10) 

penyelesaian harta bersama, 11) penguasaan anak-anak, 12) ibu 

dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya, 13) 

penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, 14) 

putusan tentang sah tidaknya seorang anak, 15) putusan tentang 

pencabutan kekuasaan orang tua, 16) pencabutan kekuasaan wali, 

17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh 

pengadilan  dalam  hal  kekuasaan seorang wali dicabut, 18) 

penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, 19) 

pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 

ada di bawah kekuasaannya, 20) penetapan asal-usul seorang anak 

dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, 21) 

putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran, 22) pernyataan tentang sahnya 

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 

Disamping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama 

Sentani juga berperan terhadap tugas-tugas lain/tambahan yang 

diantaranya adalah: 

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum Islam kepada Instansi pemerintah di wilayah hukumnya, 
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apabila di minta (Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989) ;  

2. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepada Pengadilan 

Agama berdasarkan Undang-undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989) ;  

3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah 

laku Hakim, Panitera dan Jurusita (Pasal 53 ayat 1 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989) ;   

 Fungsi 
Berdasarkan Tugas pokok pada Pengadilan Agama 

sebagaimana telah di urai di atas, Pengadilan Agama Sentani juga 

selaku organisasi, memiliki fungsi sebagai berikut :  

1. Fungsi Yudikatif, sebagai Pengadilan yang menangani perkara di 

tingkat pertama sebagai berikut :  

- Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi 

Kepaniteraan di tingkat pertama ;  

- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan 

lainnya; 

2. Fungsi Administratif, sebagai penyelenggara Administrasi 

perkantoran yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di 

lingkungannya (Umum, Keuangan, Kepegawaian serta 

Perencanaan dan Pelaporan) ;  

3. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan (WASBIN), atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparatur Pengadilan Agama 

Sentani (Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, dan Pegawai 

lainnya) agar tugas Peradilan dapat terselenggara dengan baik 

dan dilaksanakan dengan sesungguhnya ;   
 

C. Sistematika Penyajian 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 

pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2016 ini, terdiri dari 4 (empat) 
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Bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dimana sebelum 

masuk pada Bab I, telah di awali dengan Kata Pengantar dan Ikhtisar 

Eksekutif.  
A. Pada Bab I - Pendahuluan, telah di uraikan secara ringkas 

mengenai latar belakang, tugas pokok dan fungsi sebagaimana 

telah di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009, tentang Peradilan Agama, dan juga pemaparan tentang 

sistematika penyajiannya. 
B. Pada Bab II - Perencanaan Kinerja, yang terdiri dari Rencana 

Strategis 2015 sampai dengan 2019, yang terdiri dari Visi dan Misi 

Pengadilan Agama Sentani, tujuan dan sasaran serta program 

utama dan kegiatan pokok selama tahun 2016, dalam Bab ini pula 

terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), dan rencana Kinerja untuk 

Tahun 2018 serta penetapan kinerja tahun 2017.  
C. Pada Bab III – Akuntabilitas Kinerja, yang berisikan pengukuran 

Kinerja dengan menggunakan metode perbandingan antara target 

dan realisasi kinerja serta evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja 

yang menguraikan pencapaian terhadap sasaran organisasi 

dengan menyajikan hasil dari pengukuran kinerja tersebut, serta 

akuntabilitas keuangan yang merupakan gambaran realisasi dari 

DIPA Pengadilan Agama Sentani Tahun 2016.  
D. Pada Bab IV – PENUTUP, merupakan kesimpulan mengenai 

kinerja pada Pengadilan Agama Sentani secara keseluruhan 

selama tahun 2016, serta saran-saran agar kinerja yang telah 

dicapai sepanjang tahun 2016, dapat ditingkatkan pada tahun-
tahun mendatang.   
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A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 
1. Visi dan Misi 

Visi merupakan gambaran kondisi yang dinilai ideal yang 

diinginkan oleh Lembaga di masa depan. Sebagaimana tertuang 

dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI 2010-2035, Visi 

badan peradilan dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 pada alinia kedua dan keempat 

sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.  

Visi badan peradilan secara umum bermakna sebagai usaha 

perbaikan dalam menjalankan fungsi peradilan. Adapun Visi dari 

Pengadilan Agama Sentani adalah  

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung” 

Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana makna yang 

terkandung didalamnya, dilakukan usaha-usaha perbaikan yang 

telah ditentukan sebagai berikut :  

1. Melakukan fungsi kekuasaan Kehakiman secara independen, 

efektif dan berkeadilan. 

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara 

mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen 

organisasi yang jelas dan terukur.  

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses 

perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan 

proporsional. 

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung 

lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi 

penyelenggaraan peradilan. 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
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6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang 
kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil 
peradilan yang beritengritas dan professional. 

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, 
administrasi, dan jalannya peradilan. 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, 

kredibilitas dan transparansi.  
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.  

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, dirumuskan Misi 
sebagai sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh 
Pengadilan Agama Sentani  sebagai penjabaran dari visi yang 
telah ditetapkan tersebut. 

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota 
organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan 
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi tersebut harus jelas 
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait 
dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari 
peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi 
sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi 
pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk 
perubahan penyesuaian yang sesuai dengan tuntutan 
perkembangan lingkungan strategis. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Sentani 
melaksanakan Misi-nya  sebagai berikut :  
1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para 

pencari keadilan.  
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.  
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2. Tujuan dan Sasaran Strategis. 
Tujuan strategis merupakan implementasi dari penjelasan 

visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

tertentu. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Sentani akan dapat 

secara tepat mengetahui apa yang harus di lakukan oleh 

organisasi dalam rangka memenuhi visi dan misinya untuk kurun 

waktu tersebut dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana 

visi dan misi organisasi tetap dicapai, mengingat tujuan strategis 

dimasukkan berdasarkan visi dan misi organisasi.   

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, 

tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai 

di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi.   

Adapun misi strategis Pengadilan Agama Sentani dengan 

tolak ukur “public” adalah penanganan perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tujuan 

diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Tujuan yang 

diharapkan dan telah ditetapkan Pengadilan Agama Sentani 

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

masyarakat pencari keadilan ;  

2. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Sentani yang 

professional, efektif, efisien dan akuntabel ; 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama 

Sentani ; 

4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan 

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan ;  

Setelah tujuan tersebut terbentuk, maka selanjutnya 

Pengadilan Agama Sentani memiliki target berupa sasaran 

strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, 
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sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sentani 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara ; 

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim ; 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ; 

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 

(access to justice) ; 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan ; 

6. Meningkatnya kualitas pengawasan ; 

7. Peningkatan kualitas SDM ;  

Untuk itu, berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Sentani Nomor W.252-A10/17a/KP.00/I/2017 

tanggal 9 Januari 2017, telah di lakukan reviu terhadap Rencana 

Strategis dan juga pada Indikator Kinerja Utama, hal ini dilakukan 

semata-mata untuk memberikan Laporan Kinerja yang lebih 

akurat dan datable sehingga lebih dapat dipertanggung jawabkan.   

Hasil dari Reviu Renstra maupun Indikator Kinerja Utama 

dapat dilihat pada lampiran laporan ini.  
 

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana 

telah di uraikan di atas, Pengadilan Agama Sentani menetapkan 8 

(delapan) program utama yang juga merupakan program prioritas di 

Lingkungan Peradilan Agama guna mewujudkan terlaksananya 

reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Agama. 

Adapun program tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu ;  

2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik ;  

3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik ;  

4. Meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di 

gedung Pengadilan ; 

5. Pelayanan publik yang prima ;  
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6. Implementasi SIPP sebagai automasi Pola Bindalmin ;  

7. “justice for All” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling 

dan pos bantuan hukum (POSBAKUM) ; 

8. Pengawasan ;  

 
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atau 

menggambarkan hasil-hasil yang utama dari kondisi yang seharusnya 

atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. 

Selanjutnya dapat di lihat bagan IKU Pengadilan Agama Sentani 

sebagai berikut :   

NO KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meningkatkan 
penyelesaian 
perkara. 

a. Persentase mediasi 
yang diselesaikan. jml perkara yg diselesaikan lebih dari 5 bln

jml perkara yang hrs diselesaikan
 X 100 % 

 
Catatan : berdasarkan PERMA No. 1Tahun 2016 

b. Persentase mediasi 
yang menjadi akta 
perdamaian.  
 

jml mediasi yg menjadi akta perdamaian
jml perkara yang di mediasi

 X 100 % 

c. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan. 

jml sisa perkara yang diselesaikan
jml sisa perkara yang harus diselesaikan

 X 100 % 

 
d. Persentase perkara 

yang diselesaikan. jml perkara yang diselesaikan
jml perkara yg harus diselesaikan 

݈ܽݓܽ ݈݀ܽݏ) ܽݎܽ݇ݎ݁ &  (݇ݑݏܽ݉ ݃ݕ 

 X 100 % 

 
e. Persentase perkara 

yang diselesaikan 
dalam jangka waktu 
maksimal 5 bulan. 
 

jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu 5 bln
jml perkara yg harus diselesaikan

 X 100 %

 
f. Persentase perkara 

yang diselesaikan 
dalam jangka waktu 
lebih dari 5 bulan. 

jml perkara yg diselesaikan lebih dari 5 bln
jml perkara yang hrs diselesaikan

 X 100 % 

 

2  
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan 
akseptabilitas 
putusan Hakim. 

Persentase penurunan 
upaya hukum : 
- Verzet 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 
 

jml putusan yg tidak mengajukan upaya hukum
jumlah putusan

 X 100 % 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan  
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
banding yang 
disampaikan secara 
lengkap. 

 
jml berkas perkara yg diajukan Banding scr. lengkap

jml berkas yg diajukan Banding
 X 100 %

 
Catatan:  
Lengkap = terdiri dari bundel A dan B  
 

b. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
Kasasi yang 
disampaikan secara 
lengkap. 

 
jml berkas perkara yg diajukan Kasasi secara lengkap

jml berkas yg diajukan Kasasi
 X 100 

 
Catatan:  
Lengkap = terdiri dari bundel A dan B 
 

c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
PK yang disampaikan 
secara lengkap. 

 
jml berkas perkara yg diajukan PK secara lengkap

jml berkas yang diajukan PK
 X 100 % 

 
Catatan:  
Lengkap = terdiri dari bundel A dan B 
 

d. Persentase berkas 
yang di register dan 
siap didistribusikan ke 
Majelis. 
 

 
 
jml berkas perkara yg di distribusikan ke majelis

jml berkas perkara yg diterima
 X 100 % 

 
e. Persentase 

penyampaian relaas 
pemberitahuan isi 
putusan tepat waktu, 
tempat dan para 
pihak.  

 

 
 
 
jml relaas putusan yg disampaikan ke para pihak

tepat waktu
jml putusan

 X 100 % 

 

f. Persentase penyitaan 
tepat waktu dan 
tempat. 

 

jml pelaksanaan penyitaan tepat wkt dan tempat
jml permohonan penyitaan

 X 100 % 

 
g. Ratio Majelis Hakim 

terhadap perkara. 
Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis 
Hakim (Ketua, Wakil Ketua dan Hakim lainnya). 
 

h. Persentase responden 
yang puas terhadap 
proses peradilan.  
 

jml responden yg puas terhadap proses peradilan
jml responden yg di survey

 X 100 % 

 
4 Meningkatnya 

aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan 
(acces to 
justice). 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan. 

 
jml perkara prodeo yg diselesaikan

jml perkara prodeo
 X 100 % 

 
b. Persentase perkara 

yang dapat 
diselesaikan dengan 
cara sidang keliling. 
 

jml perkara yg diselesaikan dilokasi sidang keliling
jml perkara yg hrs diselesaikan secara sidang keliling

 X 100 %

 

5 Meningkatkan 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
Pengadilan. 

Persentase permohonan 
eksekusi atas putusan 
perkara Perdata/tertentu 
yang berkekuatan 
hukum tetap yang 
ditindaklanjuti. 
 

jml permohonan eksekusi perkara tertentu 
yg ditindaklanjuti

jml permohonan eksekusi perkara tertentu
 X 100 % 

 

6 Meningkatkan 
kualitas 
pengawasan. 

a. Persentase 
pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti. 

jml pengaduan yg ditindaklanjuti
jml pengaduan yg diterima

 X 100 % 
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b. Persentase temuan 
hasil pemeriksaan 
internal/eksternal yang 
ditindaklanjuti. 
 

jml temuan internal/eksternal yg ditindaklanjuti
jml temuan internal/eksternal

 X 100 % 

 

 

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 
Untuk mewujudkan sebuah Rencana Strategis, telah dilakukan 

seleksi program prioritas untuk setiap tahunnya, termasuk untuk 

sepanjang tahun 2016, yang tentunya mengacu kepada visi dan misi 

agar bisa mencapai tujuan.  

Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Sentani tahun 

2016, telah tersusun sebagai berikut :  

 
NO 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

1 Meningkatkan 
penyelesaian perkara.  

a. Persentase mediasi yang 
diselesaikan 

17 % 

b. Persentase mediasi yang 
menjadi akta perdamaian 

12 % 

c. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100 % 

d. Persentase perkara yang 
diselesaikan 

82 % 

e. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 5 bulan 

93 % 

f. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu lebih dari 5 bulan. 
 

6% 

2 

 

 

 

Meningkatkan 
akseptabilitas putusan 
hakim. 

Persentase penurunan 
upaya hukum :  

 

a. Verzet 97 % 
b. Banding 97 % 
c. Kasasi 97 % 
d. Peninjauan kembali 97 % 

 
3 

 
Meningkatkan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara. 
 
 

 
a. Persentase berkas yang 

diajukan banding yang 
disampaikan secara 
lengkap.  
 

 
100 % 
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b. Persentase berkas yang 
diajukan kasasi yang 
disampaikan secara 
lengkap. 

100 % 

c. Persentase berkas yang 
diajukan Peninjauan 
Kembali yang 
disampaikan secara 
lengkap. 

100 % 

d. Persentase berkas yang 
di register dan siap di 
distribusikan ke majelis. 

100 % 

e. Persentase penyampaian 
relaas pemberitahuan isi 
putusan tepat waktu, 
tempat dan para pihak. 

100 % 

f. Persentase penyitaan 
tepat waktu dan tempat. 100 % 

g. Ratio majelis hakim 
terhadap perkara.  1 : 2 

h. Persentase responden 
yang puas terhadap 
proses Pengadilan. 
 

84 % 

4 Meningkatnya aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (access to 
justice). 
 
 
 

a. Persentase perkara 
prodeo yang di 
selesaikan.  

100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan dengan cara 
sidang keliling. 83 % 

5 Meningkatkan kepatuhan 
terhadap putusan 
Pengadilan. 

 Persentase permohonan 
eksekusi atas putusan 
perkara perdata yang 
berkekuatan hukum tetap 
yang ditindaklanjuti. 
 

100 % 

6 Meningkatkan kualitas 
pengawasan.   

a. Persentase pengaduan 
masyarakat yang ditindak 
lanjuti. 

85 % 

b. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan 
internal/eksternal yang 
ditindaklanjuti.  

 

94 % 
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D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 
Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan 

penetapan kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab 

program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang 

target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir 

periode penganggaran. 

Dengan kata lain bahwa Penetapan kinerja pada dasarnya 

adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji 

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud 

nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Sentani, 

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Dengan tolak ukur tersebut, diperlukan suatu perjanjian antara 

Pimpinan Pengadilan Agama Sentani selaku penanggung jawab dan 

pelaksana kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 

selaku pengevaluasi kinerja, sehingga dalam perjanjian ini, Pimpinan 

Pengadilan Agama Sentani berjanji akan mewujudkan target kinerja 

tahunan, sementara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 

berjanji akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian 

tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

Adapun penetapan kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 

2017 berikut dengan pernyataan penetapan kinerja nya (sebagai 

lampiran) sebagai berikut :   
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NO 

 
SASARAN INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

1 Meningkatkan 
penyelesaian perkara.  

a. Persentase mediasi yang 
diselesaikan 

19 % 

b. Persentase mediasi yang 
menjadi akta perdamaian 

14 % 

c. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100 % 

d. Persentase perkara yang 
diselesaikan 

86 % 

e. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 5 bulan 

94 % 

f. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu lebih dari 5 bulan. 

 

5 % 

2 

 

 

 

Meningkatkan 
akseptabilitas putusan 
hakim. 
 
 
 
 

Persentase penurunan 
upaya hukum :  

 

a. Verzet 98 % 
b. Banding 98 % 
c. Kasasi 98 % 
d. Peninjauan kembali 98 % 

3 Meningkatkan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Persentase berkas yang 
diajukan banding yang 
disampaikan secara 
lengkap.  

 
100 % 

 
 

b. Persentase berkas yang 
diajukan kasasi yang 
disampaikan secara 
lengkap. 

100 % 

c. Persentase berkas yang 
diajukan Peninjauan 
Kembali yang disampaikan 
secara lengkap. 

100 % 

d. Persentase berkas yang di 
register dan siap di 
distribusikan ke majelis. 

100 % 

e. Persentase penyampaian 
relaas pemberitahuan isi 
putusan tepat waktu, 
tempat dan para pihak. 

100 % 

f. Persentase penyitaan 
tepat waktu dan tempat. 100 % 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 
Pengadilan Agama Sentani 

17 

 

 
 
 
 
 
 

 
g. Ratio majelis hakim 

terhadap perkara.  1 : 2 

h. Persentase responden 
yang puas terhadap 
proses Pengadilan.  
 

85 % 

4 Meningkatnya aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (access to 
justice). 
 
 

a. Persentase perkara 
prodeo yang di selesaikan.  100 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan dengan cara 
sidang keliling. 85 % 

5 Meningkatkan kepatuhan 
terhadap putusan 
Pengadilan. 

Persentase permohonan 
eksekusi atas putusan 
perkara perdata yang 
berkekuatan hukum tetap 
yang ditindaklanjuti. 
 

100 % 

6 Meningkatkan kualitas 
pengawasan.   

a. Persentase pengaduan 
masyarakat yang ditindak 
lanjuti. 

90 % 

b. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan 
internal/eksternal yang 
ditindaklanjuti.   

 

95 % 
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A. PENGUKURAN KINERJA 
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi Pengadilan Agama Sentani. Pengukuran dimaksud 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan 

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-

indikator (sasaran, Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian).  

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan 

kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam 

proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap 

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dari target 

yang telah ditetapkan.  

Adapun pengukuran tingkat capaian kinerja pada Pengadilan 

Agama Sentani tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan 

antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. 

Dengan kata lain, pengukuran kinerja ini dipergunakan untuk 

mengukur tingkat capaian kinerja dengan menghitung antara rencana 

capaian (target) dengan realisasinya.   

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja 

tersebut dapat di lihat dalam formulir pengukuran kinerja di bawah ini :   

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan 
penyelesaian 
perkara. 
 
 
 
 
 
 

a. Persentase mediasi 
yang diselesaikan 17 % 14,39% 84,6% 

b. Persentase mediasi 
yang menjadi akta 
perdamaian 

12 % 21% 175% 

c. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 
 

100% 100% 100% 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 
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d. Persentase perkara 
yang diselesaikan 82% 84,28% 102% 

e. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
dalam jangka waktu 
maksimal 5 bulan 

93% 98% 105% 

f. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
dalam jangka waktu 
lebih dari 5 bulan. 

 

6% 1,6% 26% 

2 Meningkatkan 
akseptabilitas 
putusan 
hakim. 
 
 
 

Persentase penurunan 
upaya hukum :     

a. Verzet 97 % 100% 103% 
b. Banding 97 % 100% 103% 
c. Kasasi 97 % 100% 103% 
d. Peninjauan kembali 97 % 100% 103% 

3 Meningkatkan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara. 
 

a. Persentase berkas 
yang diajukan 
banding yang 
disampaikan secara 
lengkap. 

100% 100% 100% 

b. Persentase berkas 
yang diajukan 
kasasi yang 
disampaikan secara 
lengkap. 

100% 100% 100% 

c. Persentase berkas 
yang diajukan 
Peninjauan Kembali 
yang disampaikan 
secara lengkap. 

100 % 100% 100% 

d. Persentase berkas 
yang di register dan 
siap di distribusikan 
ke majelis. 

100% 100% 100% 

e. Persentase 
penyampaian relaas 
pemberitahuan isi 
putusan tepat 
waktu, tempat dan 
para pihak. 

100% 100% 100% 

f. Persentase 
penyitaan tepat 
waktu dan tempat. 

100 % 100% 100% 

g. Ratio majelis hakim 
terhadap perkara. 1 : 2 1 : 2 100% 

h. Persentase 
responden yang 
puas terhadap 
proses Pengadilan.  

 

84% 90% 107% 
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4 Meningkatnya 
aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan 
(access to 
justice). 
 

a. Persentase perkara 
prodeo yang di 
selesaikan. 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
dengan cara sidang 
keliling. 

83% 100% 120% 

5 Meningkatkan 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
Pengadilan. 

Persentase 
permohonan eksekusi 
atas putusan perkara 
perdata yang 
berkekuatan hukum 
tetap yang 
ditindaklanjuti. 
 

100% - - 

6 Meningkatkan 
kualitas 
pengawasan.   

a. Persentase 
pengaduan  
masyarakat yang 
ditindak lanjuti. 

85% 100% 117% 

b. Persentase temuan 
hasil pemeriksaan 
internal/eksternal 
yang ditindaklanjuti.   

 

94% 94% 100% 

 
B. EVALUASI dan ANALISA KINERJA 

Setelah rencana kinerja tahun 2016 dilaksanakan, maka pada 

akhir tahun dilakukan evaluasi berupa perhitungan pencapaian setiap 

indikator kinerja.  

Dari perhitungan tersebut, akan diketahui capaian yang 

didapatkan dari setiap indikator, sehingga diketahui pula indikator 

mana yang tercapai target atau tidak.  

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, 

dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan 

program/kegiatan di masa yang akan datang.   

Untuk itu, akan di uraikan pencapaian sasaran-sasaran 

organisasi dengan melihat sejauh mana capaian dari target 

perencanaan pada hasil pengukuran kinerja.   



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 
Pengadilan Agama Sentani 

21 

 

Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas sasaran kinerja 

yang telah ditetapkan, telah dikumpul data-data pendukung sebagai 

berikut :  

NO. KONDISI HASIL 

1 Sisa perkara dari tahun 2015 23 perkara 

2 Perkara masuk tahun 2016 117 perkara 

3 Sisa perkara tahun 2016 22 perkara 

4 Perkara yang dimediasi 19 perkara 

5 Mediasi berhasil  4 perkara 

6 Perkara di cabut/damai 14 perkara 

7 perkara selesai lebih 5 bulan 3 perkara 

 

Adapun hasil dan analisanya adalah sebagai berikut :  

 SASARAN 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara.  
a. Presentase mediasi yang diselesaikan. 

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Sentani menargetkan 

17% dari total jumlah perkara yang masuk sedapatnya bisa 

dilakukan mediasi, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya 

perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama Sentani adalah 

perkara perceraian.  

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap orang yang 

hendak mengajukan gugatan cerai, pada dasarnya rumah 

tangganya sudah diambang kehancuran dan sudah sangat sulit 

untuk dirukunkan kembali. Faktor terbesar lainnya adalah selama 

persidangan salah satu pihak tidak pernah datang ke 

persidangan, dan dengan tidak hadirnya salah satu pihak 

tersebut hingga perkara di putus, tentunya mediasi juga tidak 

bisa dilaksanakan. Sebab itulah Pengadilan Agama Sentani 

hanya menargetkan 17% dari total keseluruhan perkara yang 

diterimanya.  
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Pada tahun 2016, perkara yang diterima oleh Pengadilan 

Agama Sentani sebesar 117 perkara ditambah lagi dengan sisa 

perkara tahun sebelumnya (2015) sejumlah 23 perkara, 

sehingga total perkara yang terencana akan diselesaikan pada 

tahun 2016 adalah 140 perkara.  

Namun dari total jumlah perkara tersebut, terdapat 8 perkara 

yang tidak bisa dimediasi dikarenakan perkara tersebut 

merupakan perkara Voluntair, sehingga indicator perhitungan 

perkara yang dipakai adalah 132 perkara.  

Melihat target pada sasaran ini yaitu 17%, maka didapat 

target perkara yang dapat di mediasi yaitu 132 X 17% = 22 

perkara, namun pada tahun 2016, Pengadilan Agama Sentani 

hanya melakukan mediasi sejumlah 19 perkara atau terealisasi 

sebesar 14,39% sehingga belum memenuhi target yang 

ditetapkan.  

Berikut Tabel Capaiannya :  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Presentase 
mediasi yang 
diselesaikan.  

17 % 14,39% 84,6% 

 Adapun yang menjadi faktor penyebab sehingga target tidak 

tercapai adalah sebagai berikut :  

1. Dominasi perkara cerai gugat/cerai talak, dimana salsh satu 

pihak tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi 

tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma 

Nomor 1 Tahun 2016.  

2. Masih tingginya pemanggilan pihak disampaikan melalui 

Kelurahan tempat tinggal pihak berperkara sehingga 

dimungkinkan pihak tersebut tidak mengetahui adanya 

gugatan di Pengadilan Agama.  
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b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. 
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sepanjang 

tahun 2016, telah dilakukan mediasi sebanyak 19 perkara, dari  

jumlah tersebut, terdapat 4 perkara yang berhasil damai dan 

dibuatkan akta perdamaian.   

Adapun target yang ditentukan dari jumlah perkara yang 

dilakukan mediasi adalah 12% dari jumlah perkara yang 

dimediasi atau setidaknya ada 2 perkara yang diharapkan 

berhasil damai dan dibuatkan akta damai.  

Namun kenyataannya, ada 4 perkara yang berhasil damai 

sehingga capaian atas sasaran ini telah melampaui target yaitu 

sebesar  175%.    
Berikut Tabel Capaiannya :  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Presentase 
mediasi yang 
menjadi akta 
damai.   

12% 21% 175% 

 
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 

Memasuki tahun 2016, Pengadilan Agama Sentani masih 

menyisakan sisa perkara dari tahun 2015 untuk diselesaikan di 

tahun 2016 ini sebanyak 23 perkara dengan kata lain terdapat 

saldo awal perkara di tahun 2016 sebanyak 23 perkara.  

Dari total perkara sisa tersebut, telah di selesaikan 

keseluruhannya bahkan 23 perkara tersebut semuanya telah 

berkekuatan hukum tetap sehingga target untuk menyelesaikan 

semuanya telah terealisasi 100 % dan dengan sendirinya pula 

capaian yang diperoleh indikator ini juga 100 % sebagaimana 

tergambar jelas dalam tabel rinciannya di bawah ini.  
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Berikut Tabel Capaiannya :  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan.  

100% 100% 100% 

 
d. Persentase perkara yang diselesaikan 

Kondisi atau keadaan perkara pada tahun 2016 yang harus 

diselesaikan, rinciannya sebagai berikut : 

- Sisa Perkara tahun 2015 (saldo 2016) :   23 perkara 

- Perkara diterima 2016   : 117 perkara 

Jumlah yang harus diselesaikan : 140 perkara 

- Diselesaikan     : 118 perkara 

- Sisa sebagai saldo tahun 2017  :   22  perkara.  

Melihat data tersebut, jika menghitung target 82% perkara 

yang harus diselesaikan dari total jumlah perkara di tahun 2016, 

maka yang harus diselesaikan adalah sebanyak 115 perkara. 

Akan tetapi yang dapat diselesaikan atau terealisasi sebanyak 

118 perkara atau terealisasi sebesar 84,28%.   

Oleh karena itu, target 82 % dari seluruh jumlah perkara 

yang harus terselesaikan telah tercapai, sebagaimana 

digambarkan pada tabel di bawah ini. 

Berikut Tabel Capaiannya :  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
 

82% 84,28% 102% 
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e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 5 bulan.  

Dalam menangani perkara, Pengadilan Agama Sentani 

memperhatikan azas dalam penyelesaian perkara yaitu “cepat, 

sederhana dan biaya ringan”. Meskipun para aparaturnya 

berusaha secara maksimal agar perkara yang ditanganinya 

dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, namun tidak 

menutup kemungkinan terdapat hal-hal diluar kemampuan 

aparatur Pengadilan Agama Sentani sehingga perkara menjadi 

berlarut-larut penyelesaiannya.  

Tahun 2016, terdapat 140 perkara yang harus diselesaikan 

secara tepat waktu (maksimal 5 bulan), dan yang sudah 

terselesaikan adalah 118 perkara, sedangkan sisanya yaitu 22 

perkara akan diselesaikan ditahun 2017.  

Adapun target yang ditentukan adalah 93% dari 118 perkara 

yang terselesaikan atau 110 perkara dari total perkara tersebut 

dapat diselesaikan maksimal selama 5 bulan.  

Berdasarkan data pada Kepaniteraan, ternyata hanya 

terdapat 2 (dua) perkara yang penyelesaiannya melebihi waktu 5 

bulan, sehingga perkara yang terselesaikan maksimal 5 bulan 

adalah 116 perkara, sehingga telah melebihi target yang 

ditentukan.  

Berikut Tabel Capaiannya :  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
dalam jangka 
waktu 
maksimal 5 
bulan.  

93% 98% 105% 
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f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 
lebih dari 5 bulan. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dari jumlah 

perkara yang akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama 

Sentani  di tahun 2016, terdapat 2 (dua) perkara yang 

penyelesaiannya melebihi waktu 5 bulan, perkara tersebut 

adalah perkara perceraian dengan masing-masing Nomor 

perkara :  

- 0022/Pdt.G/2016/PA.Stn 

- 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn 

Berikut Tabel Capaiannya :   

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
dalam jangka 
waktu lebih 
dari 5 bulan.  

6% 1,6% 26% 

 Bahwa makin sedikit perkara yang dapat diselesaikan lebih 

dari 5 bulan, maka hal tersebut dianggap lebih baik, sehingga 

melihat realisasi yang tidak mencapai target, tentunya hal ini 

yang diharapkan.  

Adapun kriteria penyelesaian perkara yang memakan waktu 

selama kurang lebih 5 bulan atau bahkan lebih biasanya 

dipengaruhi oleh beberapa factor dan alasan undang-undang 

maupun peraturan – peraturan yang terkait di antaranya adalah: 

1. Perkara bantuan panggilan (tabayyun) ;  

2. Perkara prodeo (Cuma-Cuma) ; 

3. Perkara ghoib ;  

4. Perkara perceraian ;  

5. Adanya izin atasan langsung (untuk PNS) ;  
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 SASARAN 2 : Meningkatkan Akseptabilitas Putusan Hakim. 
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

(Verzet, banding, kasasi dan PK).   
Pengadilan Agama Sentani yang menyelesaikan dan sudah 

memutus perkara sebanyak 118 perkara di sepanjang tahun 

2016 ini, tidak terdapat perkara yang diajukan upaya hukum 

berupa banding ke Pengadilan Agama Tinggi Jayapura ataupun 

Kasasi maupun PK ke Mahkamah Agung oleh pihak yang 

berperkara.  

Melihat target Pengadilan Agama Sentani agar putusannya 

tidak dilakukan upaya hukum apapun lagi oleh para pihak 

sebesar 97 % dari total perkara yang putus atau sekitar 115 

perkara dari 118 perkara yang telah di putus, sehingga target 

tersebut telah melebihi dengan realisasinya sebesar 103 % dari 

total putusan di tahun 2016 ini.  

Melihat kenyataan tersebut, suatu harapan bahwa secara 

keseluruhan, pihak berperkara sudah merasa cukup puas 

dengan apa yang diharapkan di Pengadilan Agama Sentani, 

oleh karena itu tentunya berdampak terhadap capaian yang 

cukup bagus yaitu sekitar 103%, lihat tabel dibawah ini.   

Berikut tabel capaian :    

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
(Verzet, 
banding, 
kasasi dan 
PK).   

97% 100% 103% 
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 SASARAN 3 : Meningkatkan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara. 
a. Persentase berkas yang diajukan banding yang 

disampaikan secara lengkap.  
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada 

sasaran 2 poin (a) sebagaimana di atas, bahwa pada tahun 

2016 ini tidak ada upaya hukum yang ditempuh  oleh pihak 

beperkara.  

oleh karenanya realisasinya pun dapat dikatakan telah 

memenuhi apa yang telah di Targetkan sebelumnya sehingga 

berdampat terhadap capaian yang maksimal pula.  

Berikut tabel capaian : 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
berkas yang 
diajukan 
banding yang 
disampaikan 
secara 
lengkap.  

100% 100% 100% 

 
b. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan 

secara lengkap. 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
berkas yang 
diajukan 
kasasi yang 
disampaikan 
secara 
lengkap. 

100% 100% 100% 
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c. Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali yang 
disampaikan secara lengkap. 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
berkas yang 
diajukan 
Peninjauan 
Kembali yang 
disampaikan 
secara 
lengkap. 

100% 100% 100% 

  

d. Persentase berkas yang di register dan siap di 
distribusikan ke majelis. 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
berkas yang di 
register dan 
siap di 
distribusikan 
ke majelis. 

100% 100% 100% 

 
e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan 

tepat waktu, tempat dan para pihak. 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
penyampaian 
relaas 
pemberitahuan 
isi putusan 
tepat waktu, 
tempat dan 
para pihak. 

100% 100% 100% 

 
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
penyitaan 
tepat waktu 
dan tempat. 

100% 100% 100% 
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g. Ratio majelis hakim terhadap perkara.  
Pengadilan Agama Sentani sepanjang tahun 2016 ini telah 

mengeluarkan 2 (dua) kali Surat keputusan susunan Majelis, 

yaitu :  

- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama 

Sentani No : W25-A10/02a/OT.00/I/2016, tentang Susunan 

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, tanggal 04 Januari 

2016. 

- Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan 

Agama Sentani No : W25-A10/360/OT.00/IX/2015, tanggal 

03 Oktober 2016.  

Hal ini dilakukan karena adanya perubahan Hakim di 

Pengadilan Agama Sentani baik karena adanya Hakim yang 

dimutasi keluar dari Pengadilan Agama Sentani ataupun 

adanya hakim yang masuk ke Pengadilan Agama Sentani.   

Sehingga dengan kondisi tersebut, tentunya cukup sulit 

untuk menentukan atau mengkoordinir distribusi ratio perkara 

terhadap masing-masing Majelis. Meskipun demikian, secara 

umum masih dapat digambarkan jumlah perkara keseluruhan 

untuk tahun 2016  yang di alokasikan ke masing-masing 

Majelis.  

Dengan susunan Majelis Hakim yang ada, dibandingkan 

dengan jumlah perkara secara keseluruhan yang diterimanya, 

maka cukup relevan jika dikatakan masing-masing majelis 

cukup seimbang dalam pembagian perkara yang diterimanya, 

sehingga ratio pembagian perkara yang ditergetkan dapat 

dikatakan telah terealisasi sebagaimana yang diharapkan.  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Ratio majelis 
hakim 
terhadap 
perkara.  

1 : 2 1 : 2 100% 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 
Pengadilan Agama Sentani 

31 

 

h. Persentase responden yang puas terhadap proses 
Pengadilan.  

Bahwa terdapat suatu azas dalam proses beperkara di dunia 

Peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Terhadap 

penerapan azas tersebut dalam menjalankan tupoksi 

Pengadilan Agama Sentani, tentunya akan ada hasil yang ingin 

di capai. Salah satunya adalah dengan menerima respon/timbal 

balik dari apa yang dinilai oleh masyarakat umum pencari 

keadilan di Pengadilan Agama Sentani.  

Untuk itu, Pengadilan Agama telah melakukan kuisioner 

terhadap 90 orang yang pernah ke Pengadilan Agama Sentani 

untuk mendapatkan hasil tingkat kepuasan terhadap layanan 

pada Pengadilan Agama Sentani, dan dari 90 responden 

tersebut, terdapat 81 orang yang menyatakan tingkat 

kepuasannya terhadap Pengadilan Agama Sentani.  

Oleh karena itu, melihat data tersebut maka target yang 

semula ditetapkan sebanyak 84 % ternyata melebihi target dan 

terealisasi sebesar 90 % sehingga Pencapaian akan hasil 

tersebut mencapai 107 %. 

Berikut tabel capaian : 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
responden 
yang puas 
terhadap 
proses 
Pengadilan.  

84% 90% 107% 
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 SASARAN 4 : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap 
peradilan (access to justice). 
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Sentani telah diberikan 

dana pada Dipa 04 Sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah) untuk dipergunakan berperkara bagi orang yang 

terkategorikan tidak mampu. Untuk itu, dengan jumlah dana 

tersebut, Pengadilan Agama Sentani memperkirakan dapat 

digunakan untuk 4 orang kategori kurang mampu.  

Akan tetapi, selama 2016 ini, Pengadilan Agama Sentani 

hanya menerima 1 perkara prodeo sehingga tidak tercapai 

target atas penggunaan dana tersebut. 

Meskipun demikian, perkara prodeo tersebut telah selesai 

perkaranya. Sehingga target atas enyelesaian perkara prodeo 

telah terpenuhi.  

Berikut tabel capaian :   

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
perkara prodeo 
yang 
diselesaikan. 

100% 100% 100% 

 
b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang 

keliling. 
Pengadilan Agama Sentani untuk tahun 2016 telah 

melaksanakan sidang keliling yang berlokasi di Kabupaten 

Sarmi pada bulan September 2016. Adapun jumlah perkara 

yang diterima untuk pelaksaan sidang keliling berjumlah 4 

(empat) perkara, dan telah diselesaikan sebanyak 4 (empat) 

perkara.  
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Berikut tabel capaian :   

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
dengan cara 
sidang keliling. 

83% 100% 120% 

 
 SASARAN 5 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan 

Pengadilan. 
a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan tertentu 

yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.  
Dalam hal ini perkara tertentu yang dimaksud terdapat 

permohonan eksekusi adalah perkara :  

- Warisan,  

- Gono-gini, dan  

- Eksekusi anak.   

Dari ke tiga jenis perkara tersebut, pada tahun 2016 ini tidak 

ada dari ke tiga perkara tersebut yang dilakukan eksekusi.  

Oleh karenanya tidak ada yang dapat direalisasikan karena 

ketiadaan permohonan eksekusi tersebut meskipun pada 

perencanaan sebelumnya yang menjadi target adalah 100%.  

  Berikut tabel capaian :  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
permohonan 
eksekusi atas 
putusan 
tertentu yang 
berkekuatan 
hukum tetap 
yang 
ditindaklanjuti 

100% - - 
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 SASARAN 6 : Meningkatkan kualitas pengawasan.   
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.  

Dalam tugasnya menangani perkara, tentunya ada pihak-

pihak yang merasa tidak puas terhadap penyelesaian perkara 

yang di hadapinya termasuk juga perihal pelayanan publik.  

Terhadap hal tersebut, hingga berakhirnya tahun 2016 

hanya ada satu pihak yang menggunakan haknya atau 

mengadukan pengaduan ke Pengadilan Agama Sentani, atas 

laporan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh unsur pimpinan yang 

ada.  

Berikut tabel capaian :  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
pengaduan 
masyarakat 
yang 
ditindaklanjuti 

85% 100% 117% 

 
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal 

yang ditindaklanjuti.  
Pengadilan Agama Sentani dalam hal pengawasan internal 

telah dilaksanakan secara berkala yang dilakukan oleh Hakim 

yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang, dan selama 

tahun 2016 Hakim pengawas bidang telah melaksanakan 

pengawasan rutin sebanyak 3 kali, dimana setiap Hakim yang 

ditunjuk bertugas mengawasi disetiap unit kerja pada Kantor 

Pengadilan Agama Sentani, telah dilaksanakan semuanya.  

Selain daripada itu, di tahun 2016 ini Pengadilan Agama 

Sentani juga telah dilakukan pengawasan eksternal dari :  

1. Pemeriksaan oleh Biro perencanaan Mahkamah Agung RI. 

2. Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.  

Dengan adanya system pemeriksaan maupun pengawasan 

baik dari internal sendiri maupun pemeriksaan dari pihak luar 
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(eksternal), tentunya ini akan berdampak positif bagi tata 

laksana maupun tata kelola Peradilan kedepannya khususnya 

Pengadilan Agama Sentani, adapun hasil dari 

pengawasan/pemeriksaan tersebut ada yang langsung 

dilaksanakan ada juga yang membutuhkan waktu untuk 

menyelesaikannya namun secara umum hingga tahun 2016 ini 

semuanya telah dilaksanakan dengan baik.  

Berikut tabel capaian :  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
Persentase 
temuan hasil 
pemeriksaan 
internal/eksternal 
yang 
ditindaklanjuti 

94% 94% 100% 

 
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan 

oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan 

pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan 

hasil kinerjanya dapat dipertanggungjwabkan sesuai dengan jumlah 

anggaran yang tersedia.  

Untuk itu, pelaksanaan berbagai macam kegiatan guna menunjang 

tugas pokok Peradilan pada Pengadilan Agama Sentani bersumber dari 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni :  

- DIPA 01 (BUA MA.RI) dan   

- DIPA 04 (BADILAG)    

Untuk Tahun anggaran 2016, dengan dana sebesar Rp. 

3.675.770.000,-(Tiga milyard enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus 

tujuh puluh ribu rupiah) dari DIPA 01, sedangkan dari DIPA 04 Pengadilan 

Agama Sentani mendapat dana sebesar Rp. 31.800.000,- (Tiga puluh 

satu juta delapan ratus ribu rupiah).   
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Rincian realisasi Belanja dapat di lihat pada tabel berikut :  
DIPA 01 (614769) 

NO URAIAN JENIS 
BELANJA 

PAGU 
ANGGARAN 

REALISASI 
ANGGARAN (%) SISA (%) 

1 (51) belanja Pegawai 
 Rp. 3.032.150.000 Rp. 2.633.755.733 

(87%) 
Rp.  398.394.267 

(13%) 

2 (52) belanja barang Rp. 499.620.000 Rp. 492.147.682 
(99%) 

Rp. 7.472.318 
(1%) 

3 (53) belanja modal Rp. 144.000.000 Rp. 143.864.600 
(99,99%) 

Rp. 135.400 
(0,01%) 

Total 
 Rp. 3.675.770.000 Rp. 3.269.768.015 

(89%) 
Rp.  406.001.985 

(11%)  

 

DIPA 04 (614770)  

NO URAIAN JENIS 
BELANJA PAGU ANGGARAN 

REALISASI 
ANGGARAN 

(%) 
SISA (%) 

1 

(52) melaksanakan 
monitoring administrasi 
kepaniteraan, Tata 
Kerja dan Tata Kelola 
Peradilan Agama 

Rp. 3.960.000 
Rp. 3.960.000 

(100%) 
 

-  

2 (52) Pembebasan biaya 
perkara  Rp. 3.000.000 Rp. 506.000 

(17%)  
Rp. 2.494.000 

(83%)  

3 
(52) Penyelenggaraan 
sidang di luar gedung 
Pengadilan. 

Rp. 24.840.000 Rp. 24.840.000 
(100%) - 

Total Rp. 31.800.000 Rp. 29.306.000 
(92%) 

Rp. 2.494.000 
(8%) 
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A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016 Pengadilan 

Agama Sentani merupakan bentuk pertanggungjawaban Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Sentani sebagai unsur pimpinan yang ada saat ini 

pada Pengadilan Agama Sentani dalam Pelaksanaan tugas tahun 

kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 yaitu 

Rencana Kinerja Tahun 2016. 

Dengan memperhatikan hasil dari Analisis terhadap Pengukuran 

Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Sasaran, Pengadilan Agama 

Sentani dapat dianggap cukup berhasil melaksanakan Program dan 

kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi Tujuan dan sasaran 

pada empat perlima bagian dari Rencana Strategis 2015-2019. 

Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran bahwa untuk 

mencapai suatu sasaran yang telah terprogram dengan sebaik-

baiknya, dengan dukungan segala kebijakan yang ada, belum tentu 

dapat terealisasi secara keseluruhan dengan adanya beberapa 

kendala dalam iklim/suasana kerja yang belum terkondisi suasana 

disiplin serta belum terpenuhi secara keseluruhan dukungan sarana 

maupun prasarana yang memadai, dan tingkat capaian keberhasilan 

di Pengadilan Agama Sentani lebih cenderung diperoleh dari 

semangat untuk memperdayakan potensi diri yang dimiliki serta 

semakin baiknya system manajemen Peradilan dari masa ke masa.  

Realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada 

Pengadilan Agama Sentani yang tertuang dalam Laporan Kinerja 

Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini, merupakan hasil dari kerja 

keras dari semua unsur yang ada di Pengadilan Agama Sentani mulai 

dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, staf bahkan tenaga dari 

BAB IV 
PENUTUP 
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Honorer, yang ke semuanya bekerja untuk mencapai target dari 

program kerja yang telah tersusun meskipun di tengah jumlah 

pegawai yang masih sangat kekurangan.  

Oleh karenanya, tetap diharapkan koordinasi, integrasi serta 

sinkronisasi antar semua komponen yang ada di Pengadilan Agama 

Sentani dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga segala 

kekurangan pada tahun kerja 2016 dapat di atasi pada tahun kerja 

2017  ini serta tahun-tahun kerja mendatang.  

 

 
B.  SARAN 

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama 

Jayapura, agar :  

1. Melakukan penguatan pendataan seluruh kegiatan pada semua 

bagian dengan cara sentralisasi dalam pengelolaan/penaganannya 

sehingga dapat memenuhi standar pelaporan sebagai bahan 

pengambilan kebijakan ;  

2. Di upayakan penambahan pegawai sesuai beban tugas di 

Pengadilan Agama Sentani ;  

3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Tahun 

anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga ;  

4. Meningkatkan pula alokasi dana anggaran (DIPA) untuk anggaran 

operasional perkantoran, sehingga dapat menunjang kelancaran 

operasional baik bidang kepaniteraan maupun kesekertariatan ;  

5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat pegawai dan bimbingan teknis 

terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama Sentani secara 

kontinyu, agar adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

yang professional dan berintegritas; 

6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang 

pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum lainnya ;  
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 

ini dibuat sebagai gambaran realisasi dari program kerja Tahun 2015.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Sentani, 09 Januari 2017 
Wakil Ketua Pengadilan Agama  
 
 
 
Dra. Hj. Sitti Amirah 
NIP.  19660212 199401 2 001 


