
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan da akuntabel

serta berorientasi  pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Munawir, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. Amir

Jabatan : 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 tanggungjawab

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.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA DEMAK

PANITERA MUDA HUKUM

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya

Penyelesaian Perkara

a. Jumlah mediasi yang berhasil  damai dan

dicabut perkaranya berdasarkan tahun lalu

ada 1 perkara dari 364 perkara

b. Sisa 1 perkara gugatan yang kesaksiannya

berdasarkan pada tahun yang lalu5922799 100
c. Sisa perkara Permohonan penyelesaiannya11113 100
d. Perkara gugatan yang terselesaikan

berdasarkan tahun lalu21131185 + 520 = 21132705 100
e. Perkara Permohonan yang terselesaikan

berdasarkan tahun lalu 100
f. Jumlah perkara yang diselesaikan dalam

waktu 6 bulan berdasarkan tahun lalu2113 + 1022284 + 515 100
g. Jumlah perkara yang terselesaikan dalam

waktu lebih dari 6 bulan berdasarkan

tahun lalu 432284 + 515 100
h. Jumlah perkara mohon banding tahun

yang lalu102799 100

0.3 %

21%

10%

78%

90%

79%

1.5%

0.3%



i. Kasasi 100
j. Eksekusi 100 0.07%

0.03%

Peningkatan efektifitas

Administrasi perkara

a. Penyampaian salinan putusan kepada para

pihak

b. Penerbitan akta cerai

c. Minutasi berkas perkara yang telah selesai

d. Pengiriman laporan perkara kurang dari

tanggal 7 setiap bulan

e. Pengiriman laporan perkara lebih dari

tanggal 7 setiap bulan

80%

80%

48%

95%

5%

Peningkatan eksebilitas

masyarakat terhadap

peradilan

Perkara prodeo yang terselesaikan 100%

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

a. Permohonan eksekusi yang terselesaikan

atas dasar tahun lalu

b. Eksekusi yang gagal

100%

0%

Meningkatnya kualitas

pengawasan

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100%


