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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj. Fathiyah
Jabtan : Panitera Muda Permohonan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Drs. Amir
Jabtan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi

Demak, 4 Januari 2016
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. Amir Dra. Hj. Fathiyah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Menerima perkara : Telah menerima perkara :
a.Permohonan
b. Gugatan
c. Banding
d. Kasasi
e. Peninjauan Kembali
f. Eksekusi

a.Permohonan
b.Gugatan
c. Banding
d. Kasasi
e. Peninjauan Kembali
f. Eksekusi

99
2185

10
2
1
-

2 Menerima Permohonan
verzet terhadap putusan
verstek, tidak didaftar
sebagai perkara baru

Telah menerima perkara verzet 5

3 Menentukan besarnya
panjar biaya perkara yang
dituangkan dalam SKUM

Menaksir Panjar biaya perkara sesuai SK 2297

4 Menyerahkan surat
permohonan, gugatan,
permohonan banding,
permohonan kasasi,
permohonan peninjauan
kembali dan permohonan
eksekusi yang dilengkapi
SKUM agar membaayar
panjar biaya perkara

Telah terbayarnya panjar biaya perkara
sesuai yang tercantum dalam SKUM

2297

5 Pemegang Kas menrima dan
membukukan panjar biaya
perkara sebagaimana
tercantum didalam SKUM
pada buku jurnal

Telah menerima pembukuan panjar biaya
perkara yang tercantum dalam SKUM

2297

6 Pemegang Kas menerima
biaya   hak-hak kepaniteraan

a. Pendaftaran
gugatan/permohonan
tingkat pertama

b. Pendaftaran banding
c. Pendaftaran kasasi

Telah menerima biaya  serta hak-hak
kepanitraan sesuai dengan SK

a. Pendaftaran gugatan/permohonan
tingkat pertama

b. Pendaftaran banding
c. Pendaftaran kasasi
d. Pendaftaran permohonan peninjauan

2000

10

-



d. Pendaftaran permohonan
peninjauan kembali

e. Hak redaksi

kembali
e. e. Hak redaksi

2000

Demak, 4 Januari 2016

Wakil Panitera Panitera Muda Permohonan

(Drs. Amir) (Dra. Hj. Fathiyah)


