
MATRIKS RENSTRA 2015 – 2019 
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU 

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA BANJARBARU 
VISI  : Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru Yang Agung 
MISI  : 1. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti , transparan dan akuntabel 

    2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 
    3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 
    4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 
    5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan 
 
 

No Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan indikator Target Rp 

1 Meningkatnya 
proses 
pengadilan 
yang pasti , 
transparan 
dan akuntabel 

a. Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan 

 

100% Terwujudnya 
Proses 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel 

a. Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan 

  

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan dan 
sosialisasi 
peraturan dan 
hukum acara 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikas SIPP 

- Penyempurnaa
n SOP 
persidangan 

- % undangan 
sosialisasi 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
sosialisasi 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
Persidangan 
yang telah 
disempurnak
an  

100% Sesuai 
DIPA 

 
 
 
 
 

 b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

95%  b. Persenta
se 
perkara 
yang 
diselesaik
an tepat 
waktu 

85% 90% 95% 96% 97% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan dan 
sosialisasi 
peraturan dan 
hukum acara 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikas SIPP 

- Penyempurnaa
n SOP 
persidangan 

- % undangan 
sosialisasi 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
sosialisasi 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
Persidangan 
yang telah 
disempurnak
an  

95% Sesuai 
DIPA 



 
 
 
 
 

 c. Persentase 
penurunan 
sisa perkara. 

60%  c. Persentase 
penurunan 
sisa perkara 

50% 55% 60% 65% 70% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan dan 
sosialisasi 
peraturan dan 
hukum acara 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikas SIPP 

- Penyempurnaa
n SOP 
persidangan 

- % undangan 
sosialisasi 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
sosialisasi 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
Persidangan 
yang telah 
disempurnak
an  

60% Sesuai 
DIPA 

  d. Persentase 
perkara 
yang Tidak 
Mengajuka
n Upaya 
Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

99,5%  d. Persentase 
perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya 
Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

98% 
 
 

98,5% 99,5% 99,5% 99,75% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan dan 
diskusi hukum 
untuk 
meningkatkan 
kualitas 
putusan hakim 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikas SIPP 

 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan 
dan diskusi 
hukum 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

99,5% Sesuai 
DIPA 

  e. Persentase 
Index 
responden 
pencari 
keadilan 
yang 
puasterhad
ap layanan 
peradilan 

-  e. Persentase 
Index 
responden 
pencari 
keadilan yang 
puas 
terhadap 
layanan 
peradilan 

- - - - - Meningkatk
an  Indeks 
responden 
Pengadilan 
yang puas 
terhadap 
layanan 
Peradilan  

- Melakukan 
pembinaan dan 
DDTK terhadap 
petugas 
pelayanan 
publik 

- Meningkatkan 
proses 
persidangan 

- Melakukan 
diskusi hukum 

- Optimalisasi 
terhadap 
pengawasan 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikasi SIPP 

 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan 
dan DDTK 
Administrasi 
perkara dan 
pola 
bindalmin 

- % 
pelaksanaan 
pengawasan 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

 

87% Sesuai 
DIPA 



No Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan indikator Target Rp 

2 Meningkatnya 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase 
Isi putusan 
yang 
diterima 
oleh para 
pihak tepat 
waktu 

100% Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara  

 

a. Persentase 
Isi putusan 
yang 
diterima 
oleh para 
pihak tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Melakukan 
pembinaan dan 
DDTK PP dan 
Jurusita/JSP 

- Meningkatkan 
proses 
persidangan 

- Melakukan 
rapat kordinasi 
secara berkala 
dan evaluasi 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- Penyempurnaa
n SOP 
Penyampaian 
isi Putusan 

 
 
 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan 
dan DDTK 
Administrasi 
perkara dan 
pola 
bindalmin 

- % 
pelaksanaan 
pengawasan 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
Penyampaian 
isi putusan 

100% Sesuai 
DIPA 

  b. Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
melalui 
Mediasi 

6%  b. Persentase 
Perkara 
yang 
Diselesaika
n melalui 
Mediasi 

5% 5% 6% 6% 7% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pelatihan 
Hakim 
(Mediasi) 

- Sosialisasi 
tentang 
mediasi (Perma 
No 1 tahun 
2016) 

- Penyempurnaa
n SOP Mediasi 

- % Hakim yang 
lulus 
pelatihan 
Mediasi 

- % undangan 
sosialisasi 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
sosialisasi 

- % SOP 
Mediasi yang 
telah 
disempurnak
an 

6% Sesuai 
DIPA 

  c. Persentase 
berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
Banding, 
Kasasi dan PK 
yang diajukan 

100%  c. Persentase 
berkas 
perkara 
yang 
dimohonka
n Banding, 
Kasasi dan 

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Melakukan 
pembinaan dan 
DDTK Panmud, 
PP dan 
Jurusita/JSP 

- Meningkatkan 
proses 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan 
dan DDTK 

100% Sesuai 
DIPA 



secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

PK yang 
diajukan 
secara 
lengkap 
dan tepat 
waktu 

persidangan 
- Melakukan 

rapat kordinasi 
secara berkala 
dan evaluasi 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- Penyempurnaa
n SOP 
Penerimaan 
Perkara Upaya 
Hukum 

 
 
 

Administrasi 
perkara dan 
pola 
bindalmin 

- % 
pelaksanaan 
pengawasan 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
Penerimaan 
Perkara 
Upaya Hukum 

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

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

- - - - - Meningkatk
an  
Prosentase 
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 

- Penyempurnaa
n SOP  
penguploadan 
putusan 
 

 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan / 
DDTK 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
Penguploada
n Putusan 
yang telah 
disempurnak
an 

100% Sesuai 
DIPA 

No Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan indikator Target Rp 

3 Meningkatnya 
akses 
peradilan bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase 
perkara prodeo 
yang 
diselesaikan 

100% Meningkatny
a Akses 
Peradilan 
bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase 
perkara yang 
prodeo 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan dan 
DDTK Hakim, 
Panitera 
Pengganti dan 
IT 

- Optimalisasi 
Persidangan 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan / 
DDTK 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 

100% Sesuai 
DIPA 



- Penyempurnaa
n SOP  
Penerimaan 
Perkara  
 

 

diterapkan  
- % SOP 

penerimaan 
perkara yang 
telah 
disempurnak
an 

  Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
diluar Gedung 
pengadilan 

-  b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
diluar 
Gedung 
pengadilan 

- - - - - Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan dan 
DDTK Panitera 
Pengganti dan 
IT 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- Penyempurnaa
n SOP  
penyelesaian 
perkara 
 

 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan / 
DDTK 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
penyelesaian 
perkara yang 
telah 
disempurnak
an 

100% Sesuai 
DIPA 

  Persentase 
perkara 
permohonan 
(voluntair) 
identitas hukum 

-  c. Persentase 
perkara 
permohonan 
(voluntair) 
identitas 
hukum 

- - - - - Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan dan 
DDTK Panitera 
Pengganti dan 
IT 

- Optimalisasi 
Persidangan 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- Penyempurnaa
n SOP  
penyelesaian 
perkara 
 

 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan / 
DDTK 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
penyelesaian 
perkara yang 
telah 
disempurnak
an 

100% Sesuai 
DIPA 

  Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu yang 
mendapat 

-  d. Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu 
yang 

- - - - - Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Koordinasi dan 
DDTK Petugas 
Posbakum 

- Rapat Evaluasi 
dengan 
Posbakum 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi rapat 
koordinasi 

100% Sesuai 
DIPA 



layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

mendapat 
layanan 
bantuan 
hukum 
(Posbakum) 

- Penyempurnaa
n SOP  
Pelayanan 
Posbakum 
 

 

dan DDTK 
- % undangan 

yang 
mengikuti 
seluruh 
materi rapat 
Evaluasi 
dengan 
Posbakum 

- % SOP 
Pelayanan 
Posbakum 
yang telah 
disempurnak
an 

No Tujuan 
Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan indikator Target Rp 

4 Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% Meningkatny
a kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan dan 
DDTK 
Jurusita/JSP 

- Optimalisasi 
penggunaan 
Aplikasi SIPP 

- Penyempurnaa
n SOP  
Pelayanan 
Eksekusi 
 

 

- % undangan 
yang 
mengikuti 
seluruh 
materi 
pembinaan / 
DDTK 
Jurusita/JSP 

- % aplikasi 
SIPP yang 
telah 
diterapkan  

- % SOP 
Pelayanan 
Ekekusi yang 
telah 
disempurnak
an 

100% Sesuai 
DIPA 

5 Meningkatnya 
efektivitas 
pembinaan 
dan 
pengawasan 

Persentase 
temuan hasil 
pemeriksaan 
eksternal yang 
ditindaklanjuti 

100% Meningkatka
n efektivitas 
pembinaan 
dan 
pengawasan 

Persentase 
temuan hasil 
pemeriksaan 
eksternal yang 
ditindaklanjuti 

90% 92% 92% 93% 95% 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 

100% Sesuai 
DIPA 



dan 
akuntabel 

- % pedoman 
pengelolaan 
keuangan 
Negara 

- % laporan 
kegiatan biro 
keuangan 

  Persentase 
pengelolaan 
keuangan 
peradilan tepat 
waktu 

100% Tercapainya 
dukungan 
manajemen 
untuk 
layanan 
prima 
peradilan 

Persentase 
pengelolaan 
keuangan 
peradilan tepat 
waktu 

96% 97% 97% 98% 98% 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 biro 
keuangan 

100% Sesuai 
DIPA 

  Persentase 
pengelolaan 
barang milik 
Negara 

100% Meningkatny
a pengelolaan 
barang milik 
negara 

Persentase 
pengelolaan 
barang milik 
Negara 

82% 84% 85% 86% 89% Dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya MA 

- Pembinaan 
administrasi 
dan 
pengelolaan 
barang milik 
Negara 

- Optimalisasi 
penggunaan 
aplikasi BMN 

- Pelatihan 
operator 
aplikasi BMN 
 

- % pegawai 
yang 
mendapatkan 
pelatihan 
aplikasi BMN 

- % Barang 
Milik Negara 
yang masuk 
dalam 
aplikasi BMN 

100% Sesuai 
DIPA 

 




