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INSTANSI : PENGADILAN AGAMA PURWOREJO 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 
TARGET 

1 2 3 4 

1 Terdaftarnya perkara 

gugatan/ permohonan yang 

diajukan oleh penggugat/ 

pemohon secara tertib dan 

cepat 

Persentase peningkatan 

pelayanan penerimaan 

perkara 

Peningkatan tertib dan 

kecepatan penerimaan 

perkara sebesar 5% 

2 Terwujudnya persidangan 

perkara secara sederhana 

Persentase peningkatan 

persidangan perkara secara 

cepat dan sederhana 

Peningkatan persidangan 

dan penyelesaian perkara 

sebesar 10% 

3 Tertibnya putusan/ penetapan 

yang cepat, tepat dan 

memenuhi rasa keadilan serta 

dapat dilaksanakan 

(eksekutable) 

Persentase peningkatan 

kuantitas dan kualitas 

putusan/ penetapan 

Peningkatan kuantitas dan 

kualitas putusan/ penetapan 

sebesar 10% 

4 Terlaksananya eksekusi yang 

memberikan pengayoman 

kepada masyarakat 

Persentase peningkatan 

mutu pelaksanaan eksekusi 

Peningkatan pelaksanaan 

eksekusi sebesar 5% 

5 Memberikan akta pembagian 

harta peninggalan di luar 

perkara (sengketa) kepada 

pemohon selambat-lambatnya 

7 hari sejak permohonan 

diajukan dan memberi 

waarmeking akta di bawah 

tangan mengenai 

keahliwarisan pada hari 

permohonannnya. 

Persentase peningkatan 

akta pembagian harta 

peninggalan di luar 

perkara (sengketa) kepada 

pemohon 

Peningkatan penyelesaian 

akta pembagian harta 

peninggalan di luar perkara 

(sengketa) sebesar 5% 

6 Terwujudnya perhitungan 

awal bulan qomariyah, 

pengukuran arah qiblat 

dengan tepat dan benar serta 

meningkatnya keberhasilan 

observasi bulan (rukyatul 

hilal) 

Persentase perhitungan 

awal qomariyah dan 

pengukuran arah qiblat 

Persentase peningkatan 

mutu pelaksanaan rukyatul 

hilal 

Peningkatan pelayanan 

terhadap permintaan 

pengukuran arah qiblat 

Peningkatan kualitas 

pelaksanaan rukyatul hilal 

sebesar 5 % 

7 Diterimanya akta cerai oleh 

bekas suami dan isteri serta 

diterimanya akta salinan 

putusan/ penetapan oleh 

pihak-pihak yang 

berkepentingan  

 

Meningkatnya jumlah dan 

kualitas pegawai 

Persentase peningkatan 

penerimaan akta cerai dan 

salinan putusan sebesar 

5% 

 

 

Persentase peningkatan 

jumlah pegawai, 

kesejahteraan pegawai dan 

Peningkatan penerimaan 

akta cerai dan salinan 

putusan sebesar 5% 

 

 

 

Peningkatan kuantitas dan 

kualitas pegawai, 

kesejahteraan pegawai dan 



kesejahteraan pegawai dan 

penyelesaian administrasi 

kepegawaian 

penyelesaian administrasi 

kepegawaian 

penyelesaian administrasi 

kepegawaian sebesar 10% 

8 Meningkatkan tertib 

administrasi persuratan, 

pendayagunaan barang, 

perpustakaan, inventaris 

kantor serta rumah tangga 

kantor 

Persentase peningkatan 

administrasi persuratan, 

pendayagunaan barang, 

inventaris kantor dan 

rumah tangga kantor 

Peningkatan tertib 

administrasi persuratan, 

pendayagunaan barang, 

perpustakaan, inventaris 

kantor dan rumah tangga 

9 Meningkatkan plafon 

anggaran DIPA serta 

terealisasinya anggaran DIPA 

beserta administrasi 

keuangannya 

Persentase peningkatan 

plafon anggaran DIPA 

beserta realisasinya 

Peningkatan plafon 

anggaran DIPA dan 

realisasinya sebesar 21,5% 

 

 


