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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, Rahmat dan Karunian-Nya Penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat diselesaikan. LKjIP Pengadilan Agama 

Natuna tahun 2018 ini dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Laporan ini merupakan rekam jejak dan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

dan fungsi Pengadilan Agama Natuna tahun 2018 yang meliputi kebijakan umum 

pengadilan, latar belakang, tujuan, tupoksi, struktur organisasi, perencanaan kinerja dan 

akuntabilitas kinerja. 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan 

tugas program kerja pada tahun 2018 dan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek 

kegiatan serta usaha pemecahannya yang dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan 

perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Natuna pada tahun 

berikutnya.  

 
 Ranai, 30 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Natuna 

 

 
Rusdi, S.Ag, MH. 
NIP. 19720807 200502 1 002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Natuna, telah ditetapkan 

program kinerja, sasaran dan tujuan yaitu: Terselenggaranya peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan, meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan 

nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan salinan 

putusan / penetapan. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana rumah 

tangga kantor yang tepat dan memadai. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, 

efisien dan akuntabel. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan 

terhadap jalannya peradilan untuk tercapainya kepuasan pemenuhan kebutuhan serta 

melahirkankan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Natuna. 

Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 

sasaran, yaitu terdaftarnya perkara gugatan / permohonan yang diajukan oleh penggugat / 

pemohon secara tertib dan cepat. Terwujudnya persidangan secara sederhana. Terbitnya 

putusan / penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat 

dilaksanakan (eksekutabel). Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada 

masyarakat. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pembinaan hukum agama, pemberian 

akta cerai dan salinan putusan/penetapan serta diterimanya akta cerai oleh bekas suami 

dan bekas isteri dan diterimanya salinan putusan / penetapan oleh pihak yang 

berkepentingan. 

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, 

kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian. 
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Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan 

memadai,  sasarannya  adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan 

barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. 

Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya 

adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA beserta 

administrasi keuangan. 

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya 

peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran, yaitu 

tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, 

terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. 

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut dapat kami berikan gambaran sebagai 

berikut : 

 

1. Besarnya perkara yang ditangani; 

Sampai akhir tahun 2018 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Natuna, yaitu 

234 perkara yang diterima ditahun 2018 dan 22 perkara sisa tahun 2017 dan yang 

berhasil diselesaikan/diputus sebesar 232 perkara (90,6%), dan sisa perkara sebanyak 24 

perkara (9,37%). 

 

2. Sarana Peradilan; 

Sarana prasarana di Pengadilan Agama Natuna masih belum memenuhi kebutuhan 

sebagai lembaga peradilan yang ideal. Sebagai gambaran pada April tahun 2018 

Pengadilan Agama Natuna menempati gedung seluas 1.643 M2 yang berdiri di atas tanah 

seluas 10.305 M2, rumah mess 2 Unit, angkutan darat roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan 

roda 2 sebanyak 4 unit , Komputer PC 13 unit, Laptop 18 unit, Printer 15 unit, server , 

router dan scanner masing masing 1 unit. 

 

3. Jumlah Pegawai ; 

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Natuna terus mengalami pasang surut. Hal ini karena 
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jumlah pegawai yang mutasi ke Pengadilan Agama lain tidak sebanding dengan jumlah 

pegawai yang diterima. Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah pegawai di Pengadilan 

Agama Natuna ada 12 orang yang terdiri dari 3 orang Hakim termasuk ketua dan 8 orang 

pegawai fungsional dan struktural, Tenaga Honorer (Pegawai Kontrak) 12 orang. sehingga 

jumlah pegawai belum memadai baik dibidang kesekretariatan maupun kepaniteraan 

dengan beban tugas Peradilan Agama. 

 
Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja 

dari Pengadilan Agama Natuna adalah Penyelesaian Perkara yang diajukan kepadanya yang 

sekaligus merupakan sasaran strategis berpedoman kepada lndek Kinerja Utama serta 

target yang diinginkan dari realisasi. 

Tak bisa dipungkiri pencapaian output dan out come Kinerja sangat dipengaruhi oleh unsur 

SDM dan Sarana serta Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian 

perkara atau yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Natuna. 

Pengadilan Agama Natuna dengan keterbatasan SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran 

tetap berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam lKU, RENSTRA, Rencana 

Kinerja Tahunan dan akan selalu melakukan Evaluasi terhadap pembuatan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LkjIP). 
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B A B    I 
PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Negara  Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban 

penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 
Pengadilan Agama Natuna secara definitif didirikan berdasarkan Keputusan 

Presiden R.I. Nomor : 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, 

Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kejaen, Ermera, Mantuto, Mimika dan Painai, 

diresmikan pada tanggal 24 Maret 1999, namun pelaksanaan/operasionalnya baru 

dimulai pada tanggal 1 Juni 1999,  awal Kewenangannya  hanya mewilayahi 6 (enam) 

Kecamatan, namun sejak Kabupaten Natuna berdiri sendiri Pengadilan Agama Natuna 

sampai saat ini wilayahnya meliputi 15 (lima belas) Kecamatan.  

 
Pengadilan Agama Natuna sebagai salah satu lembaga peradilan harus 

mewujudkan suasana perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, adil dan 

adanya kepastian hukum. Pengadilan Agama Natuna sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman dalam  melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di 

atur dalam UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Tentang 

Peradilan Agama, dan sebagai instansi pemerintah berkewajiban mempertanggung 

jawabkan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang 

kedaulatan rakyat.  

 
Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan 

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, priodik dan melembaga. Laporan kinerja 

dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama 

Natuna dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan proses pencapaian tujuan 
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dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang 

dicapai. 

 
B.  MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan penyusunan LKJIP Pengadilan Agama Natuna ini adalah dalam rangka :  

- Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. No. 1385/SEK/OT.01.2 

/11/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

- Memenuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 

28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, yang menyatakan bahwa Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi  

Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas 

Akuntabilitas. 

 

C.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pengadilan Agama Natuna sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman  

bertugas menyelengarakan peradilan agama  yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 

1945, pasal 10 undang-undang Undang - undang  Nomor  48  Tahun  2009,  tentang  

Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49, 52 dan 53 UU No. 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok 

dan fungsinya adalah : 

 
Tugas Pokok : 

1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam.  

2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada 

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama  

dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 
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Sedangkan Fungsinya adalah : 

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;  

2.  Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi 

peradilan lainnya; 

3. Memberikan keterangan keterangan, pertimbanan dan nasehat tentang Hukum 

Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana 

diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama;  

4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, 

Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;  

5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama 

dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;  

 
D.  STRUKTUR ORGANISASI  

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Agama Natuna tersebut, di 

bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Natuna : 
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SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Natuna adalah 
sebagai berikut : 
- Kata Pengantar 
- Ringkasan Eksekutif 
- Daftar Isi 
- Bab I 

Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, 
tugas pokok dan fungsi,  Struktur Organisasi serta sistematika penulisan. 

- Bab II 
Perencanaan Kinerja, dijelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. 
Disini akan dijelaskan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan serta 
indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi 
Pengadilan Agama Natuna tahun 2015-2019. 

- Bab III 
Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis 
akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis 
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi 
serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. 

- Bab IV  
Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, 
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama 
Natuna serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun 
mendatang. 

- LAMPIRAN-LAMPIRAN 

- Indikator Kinerja Utama 

- Penetapan Kinerja Tahun 2018 

- Rencana Kinerja Tahun 2019 

- Reviu Rencana Strategis 2015-2019 

- Reviu Matriks Rencana Strategis 2015-2019  

- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Natuna Tahun 2015 – 2019 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana 

dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk 

mencapai efektivas dan efesiensi.  

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Natuna diselaraskan dengan arah 

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional  yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional 

Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi 

pada tahun 2015 – 2019. 

 
1. Visi dan Misi 

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Natuna. 

Adapun visi dari Pengadilan Agama Natuna adalah: 

“Mewujudkan Pengadilan Agama Natuna Yang Agung” 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Natuna menetapkan misi yang 

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama 

2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern 

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama 

4. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Agama 
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2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan  

visi dan misi Pengadilan Agama Natuna. Adapun Tujuan yang hendak dicapai 

Pengadilan Agama Natuna adalah sebagai berikut : 

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhannya terpenuhi 

2. Setiap Pencari Keadilan dapat Mengjangkau Badan Peradilan 

3. Publik patuh terhadap Putusan Pengadilan 

4. Anggaran Dapat Terealisasi 

5. Tersedianya Laporan yang Akuntabel 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Natuna adalah sebagai 

berikut : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel  

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

5. Terlaksananya Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 

6. Terlaksananya Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

7. Terlaksananya Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

8. Tersedianya Laporan Pada Bagian Kesekretariatan 

 
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Natuna 

didukung oleh 3 (tiga) Program Utama sesuai tertera dalam DIPA Tahun 2018, terdiri 

dari DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama dan DIPA Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung. Rincian ke-3 program utama tersebut sebagai berikut : 
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No Uraian Anggaran 

1 
Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

Agama (DIPA BADILAG) 

Rp.       140.455.000,- 

2 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA BUA) 

Rp.   2.993.215.000,- 

3 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Mahkamah Agung (DIPA BUA) 

Rp.   470.000.000,- 

 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                                                                                                      

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program 

untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi 

perkara, dan akseptbilitas masyarakat terhadap peradilan.  Kegiatan Pokok yang 

dilaksanakan Pengadilan Agama Natuna dalam pelaksanaan Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Agama adalah  :  

1.  Penyelesaian Sisa Perkara Perdata : Gugatan dan Permohonan 

2.  Penyelesaian Perkara Perdata : Gugatan dan Permohonan  

3. Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling, Penanganan Perkara Prodeo dan 

Terpinggirkan. 

4.  Pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum bagi masyarakat 

 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung  

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung bertujuan tersedianya gaji dan tunjangan, biaya operasional 

perkantoran maupun biaya non operasional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Agama Natuna berupa : 

 Pembayaran gaji dan tunjangan secara rutin, yang mana dapat mendukung 

peningkatan kinerja aparatur lembaga peradilan Agama; 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
PENGADILAN AGAMA 
NATUNA TAHUN 2018 

 

 8 

 

 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, yang dapat 

dioptimalkan dengan langganan daya dan jasa, penyediaan ATK operasional, 

perawatan dan pemeliharaan halaman kantor, kendaraan dinas, dll, sehingga 

mendukung kenyamanan dan ketentraman aparatur dalam melaksanakan tugas 

penegakan hukum ; 

 Pembinaan dan Konsultasi, merupakan pendukung dalam peningkatan sumber 

daya manusia, yang lebih terarah kepada para pejabat dan pegawai baik 

struktural maupun fungsional dalam menunjang pelaksanaan tugas; 

   
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung bertujuan 

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan 

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan 

Agama Natuna berupa Pembangunan Gedung Kantor Finishing dan Pengadaan 

pengolah data. 

 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama  

dengan digambarkan sebagai berikut : 

 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 
waktu 

c. Persentase penurunan sisa perkara 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 
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upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

e. Index responden pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 

2. Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

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

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 
Mediasi  

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan 
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

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

3. 

 

Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

 

a. Persentase perkara  prodeo yang diselesaikan 

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar 
Gedung Pengadilan 

c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) 
Identitas Hukum 

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu 
yang mendapat Layanan Bantuan Hukum  
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4. Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara Perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

C. PENETAPAN KINERJA 
 

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 

Natuna, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 

Rencanaan Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan 

dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019. Rencanaan Kinerja Tahunan (RKT) 

Tahun 2018 di susun pada awal tahun 2018 sebelum PAGU anggaran disetujui dan dapat 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahun 

berikutnya. 

Rencana Kinerja (RKT) Pengadilan Agama Natuna Tahun 2017 setelah direvisi adalah 

sebagai berikut : 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

90% 
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c. Persentase penurunan sisa perkara 4% 

d. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

100% 

100% 

100% 

e. Index responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

77 

2. Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

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

100% 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi  

9% 

c. Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 
yang diajukan secara lengkap dan 
tepat waktu 

100% 

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

100% 

3. 

 

Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase perkara  prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
diluar Gedung Pengadilan 

87% 
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c. Persentase perkara Permohonan 

(voluntair) Identitas Hukum 
100% 

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan 
tertentu yang mendapat Layanan 
Bantuan Hukum  

100% 

4. Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara Perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

0% 

 

Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2018 

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 

Natuna, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.  

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Natuna, sebagai berikut: 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

90% 

c. Persentase penurunan sisa perkara 4% 

d. Persentase perkara yang tidak  
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mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

100% 

100% 

100% 

  e. Index responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

77 

2. Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

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

100% 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi  

7% 

c. Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 
yang diajukan secara lengkap dan 
tepat waktu 

100% 

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

100% 

3. 

 

Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

 

a. Persentase perkara  prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
diluar Gedung Pengadilan 

87% 

c. Persentase perkara Permohonan 
(voluntair) Identitas Hukum 

100% 
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d. Persentase Pencari Keadilan Golongan 
tertentu yang mendapat Layanan 
Bantuan Hukum  

100% 

4. Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara Perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

0% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. PENGUKURAN KINERJA 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode 

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat 

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.  

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Natuna tahun 2018, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan 

pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum 

tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator 

kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. 
  

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang 90% 90,6% 100% 
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diselesaikan tepat waktu 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 

4% -9% -225% 

  d. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

 

99,5% 

100% 

100% 

 

 

 

99,5% 

100% 

100% 

e. Index responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

80 84,5 105% 

2. Peningkatan efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara 

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

100% 100% 100% 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan melalui 
Mediasi  

9% 14,6% 162% 

c. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan Banding, 
Kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu 

100% 100% 100% 

d. Persentase putusan 100% 100% 100% 
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yang menarik perhatian 
masyarakat (Dispensasi 
Nikah) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

3. 

 

Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

 

a. Persentase perkara  
prodeo yang diselesaikan 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan diluar 
Gedung Pengadilan 

87% 94% 108% 

c. Persentase perkara 
Permohonan (voluntair) 
Identitas Hukum 

100% 100% 100% 

d. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
tertentu yang mendapat 
Layanan Bantuan Hukum  

100% 100% 100% 

4. Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

Persentase putusan 
perkara Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

0% 0% 0% 

 
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Natuna Tahun 2018 mengacu pada 

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Natuna telah 

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian 

kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 
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1.  Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 
waktu 

90% 90,6% 100% 

c. Persentase penurunan sisa perkara 4% -9% -225% 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

99,5% 

100% 

100% 

 

 

99,5% 

100% 

100% 

e. Index responden pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 

80 84 105% 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Perkara gugatan dan permohonan perdata yang masuk tahun 2017 dan tidak 

dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus 

diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya 

perkara yang masuk pada bulan Nopember dan Desember 2017 dan baru 

disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember 

masih dalam tahapan pemeriksaan  

Sisa perkara perdata gugatan dan permohonan tahun 2017 sebanyak 22 perkara 

dan pada Tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 22 perkara sehingga 

capaiannya 100%. 

Penyelesaian sisa perkara Tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja 

yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Natuna telah berjalan dengan baik 
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dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai 

pada tahun berikutnya. 

Berdasarkan hasil kinerja penyelesaian pada tahun 2018 dengan realisasi 100% 
maka diperoleh capaian sebesar 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 

 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2014 tentang 

penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa batas waktu dalam 

penyelesaian perkara harus selesai 5 bulan. 

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 

 

No Bulan 
Jumlah Perkara Diselesaikan 

Diputus 3 
bulan 

Diputus 3-5 
bulan 

Diputus lebih 
5 bulan 

1. Januari 10 Perkara 3 Perkara - 

2. Pebruari 11 Perkara 5 Perkara - 

3. Maret 13 Perkara 8 Perkara 1 Perkara  

4. April 28 Perkara 0 Perkara 2 Perkara 

5. Mei 10 Perkara 2 Perkara - 

6. Juni 5 Perkara 4 Perkara - 

7. Juli 21 Perkara 5 Perkara 1 Perkara 

8. Agustus 16 Perkara 2 Perkara - 

9. September 10 Perkara 8 Perkara - 

10. Oktober 18 Perkara 1 Perkara - 
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11 Nopember 20 Perkara 2 Perkara 1 Perkara 

12. Desember 23 Perkara 2 Perkara - 

 Jumlah 185 Perkara 42 Perkara 5 Perkara 

 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam 

jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 227 perkara.  

Dan terdapat 5 perkara yang diputus lebih dari 5 bulan, hal ini sebagian besar 

disebabkan perkara yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil namun belum 

memperoleh Surat Ijin Dari Atasan. 

 
 

Berdasarkan indikator kinerja, maka capaian dari Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu  adalah sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat 
waktu 

90% 90,6% 100% 
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c. Persentase penurunan sisa perkara  

Persentase penurunan sisa perkara merupakan perbandingan selisih sisa perkara 

tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan berbanding dengan sisa 

perkara tahun berjalan. 

Perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 234 perkara ditambah sisa 

perkara tahun 2017 sebanyak 22 perkara, dan perkara yang diselesaikan sebanyak 

232 perkara dan sisa sebanyak 24 perkara capaian tingkat penyelesaian perkara 

90,6 %. 

Target penyelesaian perkara Tahun 2018 ini dapat dicapai dan sisa perkara 

merupakan perkara ghaib dan perkara terdaftar pada akhir tahun 2018 yang 

masih dalam tahapan pemeriksaan, tahap sidang pertama serta tahapan sidang 

lanjutan.  

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, 

sebagai berikut:  

Penyelesaian perkara tahun 2017 dan tahun 2018 

 

2018 2017 

Proses Selesai Capaian proses Selesai Capaian 

256 232 90,6 % 299 277 93% 

 

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase perkara 

gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2018 dengan capaian tahun 

2017 mengalami penurunan sebesar 3% dan sisa perkara tahun 2018 yang masih 

berjalan sebanyak 24 perkara. 

Namun berdasarkan Indikator Kinerja penurunan sisa perkara didapat persentase 

kenaikan sebesar :         

22 – 24  x 100%  = -9% 
                                                       22 
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Berdasarkan indikator kinerja, maka capaian dari Persentase penurunan sisa 

perkara  adalah sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase penurunan sisa perkara  4% -9% -225% 

 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

 Banding 

Pada tahun 2018 Perkara gugatan dan permohonan perdata yang diputus 

sebanyak 232 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 231 

perkara. 

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA 

Tahun 

2016 2017 2018 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Banding 

100% 100% 100% 100% 99,5% 100% 

 

Berdasarkan indikator kinerja, maka capaian dari persesentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum Bandingadalah sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum Banding 

100% 99,5% 99,5% 
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 Kasasi 

Pada tahun 2018 Perkara gugatan dan permohonan perdata yang diputus 

sebanyak 232 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 

232 perkara. 

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA 

Tahun 

2016 2017 2018 

Realisasi Target Realisasi Target Realis
asi 

Target 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Kasasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan indikator kinerja, maka capaian dari persesentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum Kasasi 

100% 100% 100% 

 

 Peninjauan Kembali 

Pada tahun 2018 Perkara gugatan dan permohonan perdata yang diputus 

sebanyak 232 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali sebanyak 232 perkara. 

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut : 
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INDIKATOR KINERJA 

Tahun 

2016 2017 2018 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Peninjauan Kembali 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan indikator kinerja, maka capaian dari persesentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum Bandingadalah sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum Peninjauan Kembali 

100% 100% 100% 

Berdasarkan data tersebut di atas tidak adanya perubahan akuntabilitas kinerja 

pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun 

Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018. 

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka 
diperlukan suatu evaluasi terhadap Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat pengguna layanan 
di Pengadilan Agama Natuna, selama tahun 2018 dengan sebanyak 104 
responden diperoleh nilai Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 84,51 poin. 

Berdasarkan indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan adalah sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

index responden pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 

80 84 105% 
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2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

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

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melaui 
mediasi 

9% 14,6% 162% 

c. Persentase berkas perkara  100% 100% 100% 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

99,5% 

100% 

100% 

 

 

99,5% 

100% 

100% 

 

 

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

Berdasarkan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 

tentang Jangka waktu Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Natuna berupaya 

untuk dapat menyelesaikan perkara tepat waktu dan para pihak dapat mengetahui 

hasil putusan pada waktunya. hal ini dapat dilihat pada aplikasi SIPP Pengadilan 

Agama Natuna. Dimana setiap perkara yang telah memiliki putusan, telah 

dimasukkan dalam aplikasi SIPP. 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase isi putusan yang diterima oleh 
para pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 
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b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2009 tentang Mediasi 

bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses 

mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. 

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Natuna menerima gugatan perkara perdata 

sebanyak 224 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut  yang dapat 

dilakukan mediasi 41 perkara, dan yang menjadi akta perdamaian hanya 6 

perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian 

kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. 

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, Karena 

para pihak yang berperkara tidak mau untuk berdamai, dimana para pihak 

bersikeras dengan prinsip dan pemikiran masing-masing serta salah satu pihak 

tergugat atau termohon tidak pernah hadir didalam persidangan hingga perkara 

tersebut diputus secara verstek. 

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta 

perdamaian sebagai berikut : 

 

Jenis Perkara 
2016 2017 2018 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 

Persentase Perkara yang 
diselesaikan melalui Mediasi 

5% 1% 12 % 7 % 14,6 % 9 % 

 

Berdasarkan indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi adalah sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase perkara yang diselesaikan melalui 
mediasi 

9% 14,6% 162% 

 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
PENGADILAN AGAMA 
NATUNA TAHUN 2018 

 

 27 

 

 

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

diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

Persentase berkas perkara  yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan Jumlah berkas 

perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah 

berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum. 

Realisasi indikator ini pada tahun 2018 dianggap 100% karena tidak adanya berkas 

putusan Pengadilan Agama Natuna yang mengajukan upaya hukum. 

Berdasarkan indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan 

Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah 

sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase berkas perkara yang dimohonkan 
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

100% 100% 100% 

 

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (dipensasi kawin) yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (dipensasi kawin) yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah 

perbandingan antara Jumlah amar putusan perkara yang menarik perhatian 

masyarakat (dipensasi kawin) yang di upload diwebsite berbanding dengan jumlah 

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (dipensasi kawin). Perkara 

dipensasi kawin yang di proses pada tahun 2018 sebanyak 7 perkara dan 

putusan/penetapan perkara tersebut telah di upload pada hari keluarnya 

penetapan perkara tersebut. 
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Berdasarkan indikator kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian 

masyarakat (dipensasi kawin) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 

hari sejak diputus adalah sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase putusan yang menarik perhatian 
masyarakat (dipensasi kawin) yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 hari 
sejak diputus 

100% 100% 100% 

 

Jika melihat  penyelesaian putusan yang menarik perhatian masyarakat (dipensasi 

kawin) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus yang 

dilaksanakan Pengadilan Agama  Natuna pada tahun 2017, terdapat 15 perkara 

dipensasi kawin yang di terima dan seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 

tersebut, sehingga realisasi dan capaian pada tahun 2017 pun sama sebesar 

100%. 

INDIKATOR KINERJA 
2016 2017 2018 

Realisasi Target RealisasiTarget Realisasi Target 

Persentase putusan yang 
menarik perhatian masyarakat 
(dipensasi kawin) yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari sejak diputus 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Dan diharapkan pada tahun berikutnya kinerja ini dapat di pertahankan dengan 

lebih meningkatkan pelayanan pada putusan perkara yang menarik perhatian 

masyarakat (dipensasi kawin) sehingga dapat diakses secara online dalam waktu 1 

hari sejak diputus. 
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3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar 
gedung pengadilan 

87% 94% 108% 

c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) 
identitas hukum   

100% 100% 100% 

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu 

yang mendapat Layanan Bantuan Hukum  

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ini 

menggambarkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan baik melalui 

pembebasan biaya perkara (prodeo), pelaksanaan sidang keliling di lokasi radius 

sulit, maupun layanan bantuan hukum.  

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60b dan 60c bahwa 

“Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, 

Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan 

surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang 

bersangkutan”. 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ini merupakan perbandingan jumlah 

perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima. 

Dimana target penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2018 adalah sebesar 

100%. 

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Natuna menerima perkara prodeo berjumlah 

6 perkara. Dari jumlah tersebut yang sudah selesai sebanyak 6 perkara sehingga 

realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Natuna 

Tahun 2018 adalah 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. 
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Pencapaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama 

Natuna Tahun 2018 adalah 100%. 

 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100% 

 

Jika melihat  penyelesaian perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama  

Natuna pada tahun 2018, terdapat 6 perkara prodeo yang di terima dan 

seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun tersebut, sehingga realisasi dan capaian 

pada tahun 2018 pun sama sebesar 100%. 

 

 

Dan diharapkan pada tahun berikutnya kinerja ini dapat di pertahankan dengan 

lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat miskin dan berada daerah yang 

sulit untuk diakses. 

  

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 

Indikator Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan ini 

merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung 

pengadilan berbanding dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan 

diluar gedung Pengadilan. Dalam hal ini indikator tersebut menggambarkan 

tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Natuna yang dilaksanakan pada 

sidang keliling di tahun 2018.  

INDIKATOR KINERJA 
2016 2017 2018 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 

Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100 % 100% 100% 
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Pada pelaksanaan sidang keliling tahun 2017 Pengadilan Agama Natuna telah 

menerima sebanyak 67 perkara dengan target penyelesaian tahun 2018 sebesar 

87%. 

Dan telah dapat diselesaikan sebanyak 63 perkara. Sehingga persentase 

penyelesaian perkara sidang keliling sebesar 94%. 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar 
gedung Pengadilan 

87% 94% 108% 

 

Jika melihat penyelesaian perkara sidang keliling yang diterima pada tahun 2017, 

perkara yang diterima sebanyak 81 perkara dengan penyelesaian sebanyak 67 

perkara sehingga secara persentase perkara sidang keliling yang diselesaikan pada 

tahun 2017 adalah sebesar 83%.  

INDIKATOR KINERJA 
2016 2017 2018 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 

Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar gedung 
Pengadilan 

98% 98% 83% 86% 94% 87% 

 

Banyaknya sisa perkara sidang keliling yang belum terselesaikan pada tahun 2017 

ini disebabkan perkara yang masuk merupakan perkara ghaib, sehingga untuk 

penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 3 bulan. 

c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum 

Indikator Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum ini 

merupakan perbandingan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang 

diselesaikan berbanding dengan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang 

diajukan. Dalam hal ini indikator tersebut menggambarkan tingkat penyelesaian 

perkara itsbat nikah yang diselesaikan Pengadilan Agama Natuna pada tahun 

2018.  
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Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Natuna telah menerima sebanyak 30 perkara 

seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2018. 

Secara persentase penyelesaian perkara permohonan volunteer identitas hukum 

pada tahun 2018 adalah 100%. 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase penyelesaian perkara 
Permohonan (volunteer) identitas hukum 

100% 100% 100% 

 

Jika melihat penyelesaian perkara Permohonan (volunteer) identitas hukum yang 

diterima pada tahun 2017, perkara yang diterima sebanyak 48 perkara dan 1 

perkara dari sisa perkara tahun 2016, sehingga jumlah perkara Permohonan yang 

diproses pada tahun 2017 sebanyak 49 perkara dengan penyelesaian sebanyak 49 

perkara sehingga secara persentase penyelesaian perkara permohonan 

(volunteer) identitas hukum yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebesar 

100%.  

INDIKATOR KINERJA 
2016 2017 2018 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 

Persentase penyelesaian 
perkara Permohonan 
(volunteer) identitas hukum 

99% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Realisasi indikator penyelesaian  perkara Permohonan (volunteer) identitas 

hukum  pada tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya dan penyelesaian 

perkara Permohonan (volunteer) identitas hukum ini dapat diselesaikan tepat 

pada waktunya.  

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum 

Indikator Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum ini merupakan perbandingan jumlah pencari keadilan golongan 
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tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum berbanding dengan jumlah 

jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Dalam hal ini indikator tersebut 

menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan pada golongan masyarakat 

yang membutuhkan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Natuna.  

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Natuna telah membuat perjanjian kerja sama 

dalam pelayanan bantuan hukum (Posbakum) dengan Sarjana Hukum 

perseorangan dalam hal ini layanan bantuan hukum dilaksanakan oleh 

Syamsuriana, S.H.,M.H. 

Pada tahun 2018, layanan bantuan hukum ini telah menerima sebanyak 155 

perkara dan seluruhnya telah diproses dan telah dilaporkan pada tahun 2018. 

Secara persentase penyelesaian pelayanan pencari keadilan golongan tertentu 

yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2018 adalah 100%. 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan bantuan 
hukum 

100% 100% 100% 

 

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Natuna telah kerjasama dengan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Natuna dalam hal ini layanan bantuan hukum dilaksanan oleh 

Prodi Hukum Pidana Islam. Dan telah menerima 115 perkara layanan bantuan 

hukum bagi masyarakat, seluruhnya telah diproses dengan dengan baik sehingga 

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum pada tahun 2017 adalah 100%  

INDIKATOR KINERJA 
2016 2017 2018 

RealisasiTarget Realisasi Target Realisasi Target 

Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat layanan bantuan 
hukum 

N/A N/A 100% 100% 100% 100% 
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Diharapkan pada tahun tahun berikutnya Pengadilan Agama Natuna dapat 

memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tertentu dengan 

anggaran dari pemerintah, sehingga dapat mencerdaskan dan menyadarkan 

masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

 

4. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti merupakan 

perbandingan dari jumlah putusan perkara yang ditidaklanjuti (dieksekusi) 

berbanding dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum 

tetap. Dalam hal ini indikator tersebut menggambarkan tingkat penyelesaian 

putusan perkara yang dimintakan eksekusi terhadap putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.  

Pada tahun 20178 Pengadilan Agama Natuna tidak ada menerima permohonan 

eksekusi atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga 

secara persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah sebesar 

0%, dimana hal ini sejalan dengan rencana kinerja Pengadilan Agama Natuna pada 

tahun 2018 yaitu sebesar 0%. 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (eksekusi) 

0% 0% 100% 

 

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Natuna juga tidak menerima permohonan 

eksekusi atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai 

dengan rencana kinerja pada tahun tersebut. Dimana target persentase putusan 

perkara perdata yang dieksekusi adalah 0%, sesuai dengan realisasinya pada 

tahun 2017. Sehingga hal ini sejalan dengan kinerja pada tahun 2018 dengan tidak 

adanya permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Natuna.  
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INDIKATOR KINERJA 
2016 2017 2018 

RealisasiTarget RealisasiTarget Realisasi Target 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(eksekusi) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Diharapkan pada tahun tahun berikutnya Pengadilan Agama Natuna dapat 

memberikan putusan yang dapat memberikan tingkat kepuasan hukum bagi 

masyarakat, sehingga tidak ada hasil putusan yang dimintakan eksekusi.  

 
C. REALISASI ANGGARAN 

Secara keseluruhan Pengadilan Agama Natuna mengelola anggaran sebesar Rp. 

3.439.942.000,- yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar 2.969.942.000,- dan Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 470.000.000,-. 

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 secara keseluruhan sebesar 

Rp. 3.453.056.724,- atau dalam persen sebesar 100,38%. Seluruhnya terdiri dari 

beberapa kegiatan, yaitu : 

1. Gaji dan Tunjangan  

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

3. Dukungan Manajemen Pengadilan 

4. Pengadaan Teknologi Informasi 

5. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 

6. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 

Setiap kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian realisasi anggaran 

dapat terpenuhi. 

1. Gaji dan Tunjangan 

Kegiatan Pembayaran gaji dan Tunjangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

2.241.221.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.256.963.405,- atau terjadi 

kelebihan penyerapan anggaran sebesar 15.742.405,- atau dengan persentase 
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penyerapan sebesar 100,70% dari anggaran yang tersedia. Akan tetapi secara 

laporan realisasi, karena adanya pengembalian Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 

sebesar 17.300.000,- maka pelaporan realisasi sebesar 2.239.663.405,- atau sebesar 

99,93%. 

Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persen Realisasi 

Pembayaran Gaji dan 

Tunjangan 

2.241.221.000,

- 

2.256.963.405,

- 

100,70% 

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

568.275.000,-  telah direalisasikan sebesar Rp. 567.416.619,- dengan persentase 

sebesar 99,85%. 

Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persen Realisasi 

Operasional dan 

Pemeliharaan Kantor 

568.275.000,- 567.416.619,- 99,85% 

 

3. Dukungan Manajemen Pengadilan 

Kegiatan Dukungan Manajemen Pengadilan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

160.446.000,-  telah direalisasikan sebesar Rp. 158.753.600,- dengan persentase 

sebesar 98,95%. 

Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persen Realisasi 

Dukungan Manajemen 

Pengadilan 

160.446.000,-  158.753.600,- 98,95% 

 

4. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 
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Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 470.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 469.923.100,- dengan 

persentase sebesar 99,98%. 

 

Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persen Realisasi 

Pengadaan Peralatan dan 

Fasilitas Perkantoran 

470.000.000,-  469.923.000,- 99,98% 

 
5. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan pagu anggaran sebesar 

Rp. 140.455.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 135.013.800,- dengan persentase 

sebesar 96,13%. 

Program Pagu Anggaran Realisasi Persen Realisasi 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Agama 

140.455.000,- 135.013.800,- 96,13% 

 

Pada program peningkatan manajemen Peradilan Agama, anggaran yang tersedia 

sebesar Rp. 140.455.000,- yang meliputi anggaran Kegiatan Perkara dilingkungan 

Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dan anggaran 

Kegiatan Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar 

gedung /sidang terpadu dan Layanan Bantuan Hukum Dilingkungan Peradilan Agama. 

 
1. Kegiatan Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui 

Pembebasan Biaya Perkara 

Anggaran pada kegiatan ini di prioritaskan pada output Bantuan Pembebasan Biaya 

Perkara dengan anggaran sebesar Rp. 2.455.000,- dan target volume sebesar 5 (lima) 

perkara. Sampaikan akhir tahun 2018 telah direalisasikan sebesar Rp. 2.416.000,- 
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atau sebesar 98,41% dari pagu yang tersedia dengan capaian target volume sebesar 

6 (enam) perkara. Dan anggaran yang tersisa sebesar Rp. 39.000,- atau sebesar 

1,59% dari pagu yang tersedia. 

Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persen Realisasi 

Perkara dilingkungan Peradilan 

Agama yang diselesaikan 

melalui Pembebasan Biaya 

Perkara 

2.455.000,- 2.416.000,- 98,41% 

 

 
2. Kegiatan Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Sidang 

Diluar Gedung/Sidang Terpadu 

Anggaran pada kegiatan ini di prioritaskan pada output Penyelesaian Perkara diluar 

Gedung Peradilan dengan anggaran sebesar Rp. 118.000.000,- dan target volume 

sebesar 70 (tujuh puluh) perkara. Sampaikan akhir tahun 2018 telah direalisasikan 

sebesar Rp. 112.597.800,- atau sebesar 95,42% dari pagu yang tersedia dengan 

capaian target volume sebesar 67  (enam puluh tujuh) perkara. Pada tahun 2018 

Pelaksanaan sidang keliling telah dilaksanakan pada 7 (tujuh) Lokasi dengan 11 

(sepuluh) kali pelaksanaan. Anggaran yang tersisa dari kegiatan ini sebesar Rp. 

5.402.200,- atau sebesar 4,58% dari pagu yang tersedia.  

Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persen Realisasi 

Kegiatan Perkara dilingkungan 

Peradilan Agama yang 

Diselesaikan Melalui Sidang 

Diluar Gedung/Sidang Terpadu 

118.000.000,- 112.597.800,- 95,42% 

 

3. Kegiatan Layanan bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama  

Anggaran pada kegiatan ini di prioritaskan pada output Jasa Konsultan Layanan 

Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan target volume 
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sebesar 800 (delapan ratus) jam layanan. Sampaikan akhir tahun 2018 telah 

direalisasikan sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100% dari pagu yang tersedia 

dengan capaian target volume sebesar 800 (delapan ratus) jam layanan. Melalui Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) ini telah dilayani 155 orang masyarakat tidak mampu. 

Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persen Realisasi 

Layanan Bantuan Hukum 

dilingkungan Peradilan Agama  
20.000.000,- 20.000.000,- 100% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Natuna Tahun 2018 diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh 

Pengadilan Pengadilan Agama Natuna, dan LKJIP ini merupakan wujud Tranparansi dan 

Akuntabilitas Pengadilan Agama Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

serta kewajiban yang diembannya. 

Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian Prinsip Tranparansi dan 

Akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak 

yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh 

Pengadilan Agama Natuna dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan 

Tugas Pengadilan Agama Natuna dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari 

keadilan. Mudah-mudahan dimasa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak 

yang berkepentingan terhadap LKJIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan. 

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Natuna telah 

berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari Pengaruh 

kekuasaan eksekutif dan legislative, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian 

perkara yang cepat dan biaya ringan.  

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang 

maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal 

mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka 

terpenuhi dan terujudnya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Natuna 

sebagaimana diharapkan. 

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur 

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2018 sudah 
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sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang berada dibawah target. 

Dari 14 IKU Pengadilan Agama Natuna terdapat 12 IKU mencapai target dan 2 IKU kurang 

dari target. 

Penerapan manajemen kinerja Pengadilan Agama Natuna telah berjalan baik walaupun 

masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja peradilan lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih dibawah target terus 

dilakukan evaluasi. Untuk itu, Pengadilan Agama Natuna akan senantiasa berupaya dan 

bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang Pengadilan Agama 

Natuna menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.  

Kiranya LKJIP Pengadilan Agama Natuna  Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban 

akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna 

peningkatan kinerja. 
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