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BAB II 

VISI, MISI,  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1. Visi dan Misi 

Visi Pengadilan Agama Bawean mengacu pada visi Mahkamah Agung RI 

adalah sebagai berikut :   

 “Terwujudnya Pengadilan Agama Bawean yang Agung”   

 

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang 

modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan 

keadilan. 

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bawean 

menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 

2. Meningkatkan profesionalitas Aparatur; 

3. Meningkatkan Integritas dan Kedisiplinan Aparatur; 

4. Meningkatkan Kredibilitas Aparatur; 

5. Meningkatkan Kapabilitas, Keilmuan dan wawasan aparatur; 

6. Menjaga Akuntabilitas Aparatur; 

7. Meningkatkan Transparansi layanan Masyarakat; 

 

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

 Tujuan Strategis 

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan 

akuntabel. 

2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatkan Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan . 

   Sasaran strategis 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel. 

2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Terwujudnya peningkatan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan . 
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TUJUAN 

STRATEGIS 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN 

Meningkatkan 

penyelesaian 

perkara yang 

sederhana, tepat 

waktu, 

transparan dan 

akuntabel  

 

Terwujudnya 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

Transparan  

dan 

Akuntabel 

Persentase sisa 

perkara perdata 

agama yang 

diselesaikan 

Perbandingan antara jumlah 

sisa 

Perkara perdata agama yang 

diselesaikan dengan jumlah 

sisa perkara perdata agama 

yang harus diselesaikan 

 

Persentase Perkara 

Perdata Agama 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

Perbandingan antara jumlah 

perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu 

dengan jumlah perkara 

perdata agama yang 

diselesaikan 

 

Persentase perkara 

yang 

tidak mengajukan 

upaya Hukum 

Banding 

 

Perbandingan jumlah perkara 

diputus yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

banding dengan jumlah 

perkara putus 

Persentase perkara 

yang 

tidak mengajukan 

upaya Hukum 

Kasasi 

 

Perbandingan jumlah perkara 

yang tidak diajukan Hukum 

Kasasi dengan jumlah perkara 

yang diputus pada tahun 

berjalan 

Persentase perkara 

yang 

tidak mengajukan 

upaya Hukum 

Peninjauan 

Kembali 

 

Perbandingan jumlah perkara 

diputus yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali dengan 

jumlah perkara yang telah 

diputus 

Index Kepuasan 

Pencari 

keadilan 

Perbandingan antara 

Jumlah responden pencari 

keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan dengan 

jumlah responden pencari 

keadilan 
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Meningkatkan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Terwujudnya 

peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase salinan 

putusan perkara 

perdata yang dikirim 

kepada para pihak 

tepat waktu 

Perbandingan jumlah Salinan 

putusan perkara perdata yang 

dikirim kepada para pihak 

tepat waktu dengan jumlah 

perkara perdata yang diputus 

 

 

Persentase Perkara 

yang diselesaikan 

melalui Mediasi 

Perbandingan jumlah perkara 

yang diselesaikan melalui 

mediasi dengan jumlah 

perkara yang dilakukan 

mediasi 

 

 

Persentase berkas 

perkara  yang 

dimohonkan 

Banding, Kasasi 

dan PK yang 

diajukan secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

 

Perbandingan jumlah berkas 

perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan PK yang 

diajukan secara lengkap dan 

tepat waktu dengan jumlah 

berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi 

dan PK. 

Persentase Putusan 

yang menarik 

perhatian 

masyarakat yang 

dapat diakses secara 

online dalam waktu 

1 hari setelah putus 

 

Perbandingan jumlah 

putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah 

putus dengan jumlah putusan 

perkara yang menarik perhatian 

masyarakat. 

 

Meningkatkan 

Akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Terwujudnya  

Akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

 

 

Persentase perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan 

Perbandingan jumlah perkara 

Prodeo yang diselesaikan 

dengan jumlah perkara 

prodeo  
 

Persentase Perkara 

yang diselesaikan 

diluar gedung 

Pengadilan 

Perbandingan jumlah perkara 

yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan dengan 

jumlah perkara yang harus 

diselesaikan diluar gedung 

pengadilan 
 

Persentase Pencari 

Keadilan golongan 

tertentu yang 

Perbandingan jumlah pencari 

keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan 
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mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

bantuan hukum (Posbakum) 

dengan jumlah pencari 

keadilan golongan tertentu 

 

Persentase Perkara 

Permohonan 

(Voluntair) identitas 

Hukum 

Perbandingan jumlah perkara 

permohonan (voluntair) 

identitas hukum yang 

diselesaikan dengan jumlah 

perkara permohonan 

(voluntair) identitas hukum 

yang diajukan 

 

Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Terwujudnya  
Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata 

yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

Perbandingan jumlah perkara 

perdata yang sudah 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

dengan jumlah putusan 

perkara perdata yang sudah 

BHT dan dimohonkan untuk 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

 


