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RENCANA AKSI TAHUN 2022 

 

NO 
SASARAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

UTAMA (IKU) 
RENCANA AKSI TARGET 

JADWAL 
PELAKSANAAN 

ANGGARAN 
(Rp) 

HASIL OUTPUT OUTCOME 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan 

akuntabel 

Persentase sisa 

perkara 

perdata agama 

yang 

diselesaikan 

− Penyelesaian sisa 

perkara 

− Meningkatkan frekuensi 

persidangan 

− Percepatan Hakim 

menelaah berkas 

perkara 

− Monitoring dan evaluasi 

penyelesaian sisa 

perkara 

 

1 (satu) bulan - √ - -  Perkara putus PTA 

tahun 2021: 

− Sisa tahun lalu: 

22 

− Masuk tahun ini: 

506 

− Jumlah: 528 

− Putus tahun ini: 

519 

− Sisa tahun ini: 9 

− Kepastian 

hukum 

− Meningkatkan 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap PTA 

Surabaya 

− Disiplin SDM 

Kepaniteraan 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

− Percepatan registrasi 

perkara 

− Mempersingkat waktu 

penundaan sidang 

− Percepatan persidangan 

sesuai SOP (sebelum 3 

bulan) 

− Pembacaan putusan 

yang final 

− Mengefektifkan one day 

minute 

− Publikasi putusan pada 

hari pembacaan putusan 

− Pengiriman salinan 

putusan maksimal 7 hari 

ke PA pengaju sesuai 

SOP 

1 (satu) bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- √ - -  Jumlah perkara 

yang diputus 

meningkat 

Sda 
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 − Monev Perjanjian 

Kinerja 

Setiap bulan √ √ √ √  Jumlah perkara 

yang diputus 

meningkat 

sda 

Persentase 

perkara yang 

tidak 

mengajukan 

upaya hukum 

kasasi 

 

− Meningkatkan kualitas 

putusan dan 

meningkatkan 

transparansi proses 

penyelesaian perkara 

1 (satu) tahun √ √ √ √  Berkurangnya 

perkara kasasi dari 

tahun sebelumnya 

Sda 

Indeks 

responden 

Pengadilan 

Tingkat 

Pertama yang 

puas terhadap 

layanan 

Pengadilan 

Tingkat 

Banding 

− Menyediakan layanan 

konsultasi masyarakat 

melalui website dan 

aplikasi 

− Meningkatkan akses 

masyarakat melalui 

media sosial 

− Tidak memberlakukan 

jam istirahat pada 

layanan PTSP 

− Mengadakan pelatihan 

service excellent pada 

petugas layanan 

− Menindaklanjuti hasil 

survey 

− Memberikan pembinaan 

secara berkala kepada 

PA se wilayah PTA 

Surabaya 

 

1 (satu) tahun √ √ √ √ APBN Semakin meningkat 

pelayanan prima PA 

se wilayah PTA 

Surabaya 

Sda 

2 Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

Persentase 

salinan 

putusan 

perkara 

perdata yang 

− Percepatan minutasi 

perkara oleh majelis 

− Pengiriman berkas 

banding dan salinan 

putusan pada hari 

1 (satu) hari - - - -  Mempercepat 

mendapatkan 

kepastian hukum 

Sda 
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dikirim ke PA 

Pengaju tepat 

waktu 

pembacaan putusan 

pada PA Pengaju 

− Mempercepat proses  

penyelesaian perbaikan 

produk tidak sesuai (dan 

pengiriman kembali 

berkas ke PA pengaju) 

 

Persentase 

putusan yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

yang dapat 

diakses secara 

online dalam 

waktu 1 (satu) 

hari sejak 

diputus 

− Mempercepat 

penyelesaian putusan 

ekonomi syariah dan 

pengesahan 

perkawinan/istbat nikah 

− Meningkatkan kualitas 

putusan ekonomi 

syariah dan pengesahan 

perkawinan/istbat nikah 

− Mempercepat publikasi 

putusan melalui SIPP 

dan direktori putusan 

− Memberikan pembinaan 

dan pengawasan untuk 

peningkatan efektivitas 

pengelolaan dan 

penyelesaian perkara 

 

 

1 (satu) bulan - - - -  Keseragaman 

pemahaman 

terhadap 

permasalahan 

hukum yang terjadi 

di wilayah PA se 

wilayah PTA 

Surabaya 

Sda 

3 Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Agama Yang Bermutu 

Persentase 

hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

yang 

ditindaklanjuti 

− Melakukan pembinaan 

dan pengawasan 

− Melakukan monev 

tindak lanjut hasil 

pengawasan 

1 (satu) bulan - - - - APBN Peningkatan 

kualitas SDM teknis 

dan non teknis 

− Meningkatkan 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap PTA 

Surabaya 

 

Persentase 

Peradilan 

− Melakukan kegiatan 

surveillance 

Per 3 (tiga) 

bulan 

√ √ √ √ APBN Semakin meningkat 

kualitas pelayanan 

− Meningkatkan 

kepercayaan 
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Agama yang 

dilakukan 

surveillance 

APM dengan 

nilai A 

excellent 

implementasi APM 

− Melakukan monev 

implementasi APM 

− Sosialisasi tentang APM 

oleh asesor kepada 

seluruh pegawai 

 

publik masyarakat 

terhadap PTA 

Surabaya 

 

Persentase 

Pengaduan 

yang 

ditindaklanjuti 

− Menindaklanjuti 

pengaduan yang 

diterima  dari internal 

dan dari Pengadilan 

Agama se Jawa Timur 

Setiap bulan √ √ √ √ APBN Memenuhi 

kebutuhan dan 

kepuasan 

masyarakat pencari 

keadilan 

− Kepastian 

hukum 

− Meningkatkan 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap PTA 

Surabaya 

 

 

            Surabaya,  3 Januari 2022 

            Ketua, 

 

 

            

      Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

 NIP. 19551203 198103 1 001 

 


