BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016 ini menyajikan
berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum
mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan
sasaran.

2. Secara umum hasil capaian kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa capaian kinerja yang
belum mencapai target, nantinya akan dapat menjadi bahan perbaikan untuk
tahun 2016, adapun beberapa capaian kinerja yang tidak memenuhi target
antara lain yaitu :


Prosentase dalam penyelesaian sisa perkara walaupun tidak memenuhi
target 100%, akan tetapi dengan target yang telah dicapai sebesar 99.86%
sudah sangat mendekati 100%, maka dapat dikatakan untuk penyelesaian
sisa perkara, capaian kinerja dapat tercapai ;



Prosentase penyelesaian perkara yang telah diputus walaupun dalam
capaian kinerjanya belum mencapai 100%, akan tetapi dengan capaian
kinerja sebesar 84.03%, sudah dapat dikatakan melebihi target yang
diharapkan yaitu sebesar 90%, oleh karena itu dapat dikatakan untuk
indikator tersebut telah memenuhi target ;



Prosentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan belum mencapai target 100%, akan tetapi dengan capaian
kinerja sebesar 96.51%, sudah dapat dikatakan capaian kinerja telah
memenuhi target ke 100% ;



Prosentase dalam penyelesaian putusan yang dapat diunggah di Web Sit
memang tidak dapat memenuhi target dalam capaian kinerja hanya sebesar
84.33%, belum dapat mencapai target sampai 90 %, hal itu disebabkan
karena banyak putusan yang belum masuk dalam Web Sit, adapun untuk
selanjutnya akan menjadikan perhatian pada tahun 2017 agar uploud
putusan ke Web Sit ditingkatkan ;
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Prosentase dalam penyelesaian berkas minutasi perkara walaupun capaian
kinerja yang dicapai sebesar 100% dan sudah mencapai target yang telah
ditetapkan dan diharapkan, untuk target 100% ini agar dipertahankan
sampai pada tahun 2017 ;



Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu transparan
dan akuntabel terutama dalam hal perkara yang dapat disidangkan dalam
capaian kinerja hanya tercapai sebesar 94.69% dan belum mencapai 100%,
hal itu dikarenakan masih ada beberapa perkara yang belum dapat
disidangkan dan disidangkan pada tahun berikutnya, akan tetapi dengan
capaian sebesar 94.69%, sudah memenuhi dengan target sebesar 95% yang
telah ditetapkan, bahkan melebihi target yang diharapkan.

Adapun untuk yang belum memenuhi target dalam capaian kinerjanya hal
tersebut, sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2017.
3.

Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu
antara lain yaitu :


Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu hanya
tercapai sebesar 99.86%, akan tetapi sudah mkendekati 100% ;



Prosentase peningkatan yang telah diselesaikan dalam jangka waktu 5
bulan secara tepat waktu, hanya tercapai sebesar 96.51%, akan tetapi
mendekati 100% ;



Prosentase peningkatan penyelesaian putusan yang diunggah di Web Sit
hanya tercapai 84.03%, target yang diharapkan 90% dari perkara yang telah
diputus ;

Dari uraian diatas, ada beberapa Indikator kinerja yang belum memenuhi target
yang diharapkan, sedangkan untuk target indikator lainnya walaupun tidak
memenuhi target 100%, akan tetapi sudah hampir memenuhi target ke 100%, dan
untuk ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2016.
B. PEMECAHAN
1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus yang akan dimigrasi ke SIPP;
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4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Banyuwangi yang
berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Banyuwangi
yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan

peningkatan

sarana

dan

prasarana

Pengadilan

Agama

Banyuwangi.
Kami menyadari masih ada beberapa indikator kinerja dan capaian kinerja yang
belum dapat memenuhi target, akan tetapi secara umum ada beberapa indikator
kinerja dan capaian kinerja yang sudah mendekati dan mencapai target 100%, oleh
karena itu secara umum dapat dikatakan dalam pelaksanan tugas pokok tersebut,
sudah dianggap cukup memuaskan, sedangkan yang belum dapat diselesaikan akan
dijadikan bahan perbaikan dan peningkatan pada tahun 2017.
Banyuwangi, 03 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

H.Mudjito,S.H.,M.H.
NIP.19610620.198203.1.001.
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