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Purworejo, 25 Januari 2017

Pihak Pertama,

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

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

Nam a: ASHARI, S.H.

Jabatan:  Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo Kelas IB

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nam a: Drs.H. ZAMRONIROSADI, S.H.,M.H.

Jabatan:  Ketua Pengadilan Agama Purworejo Kelas IB

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 saksi.
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Target  I

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

yudisial

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non

yudisial

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis

tempat

e. Prosentase Penyitaan tepat  waktu dan

Isi Putusan Tepat Waktu.

d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan

Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan

lengkap

kasasi dan PK yang disampaikan secara

b. Prosentase berkas yang diajukan banding,

disidangkan ke Majelis

perkara   yang   diregister   dan  siap

a. Prosentase Prosedur penerimaan berkas

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

Prosentase mediasi yang berhasil diselesaikan

Indikator Kinerja Utama

Peningkatan kualitas

SDM

Peningkatan Kualitas

administrasi perkara

Peningkatan tertib

penyelesaian perkara

Peningkatan

penyelesaian perkara

percepatan

sebagai upaya

Pelaksanaan mediasi

Peningkatan

Sasaran Strategis

5

4

3

2

1

p • g^w^
; No

PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

TAHUN 2017



90%

85%

95%

b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang keliling

a. Prosentase proses penyelesaian perkara

yang dapat dipublikasikan

c. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

masyarakat  terhadap

peradilan  (acces  to

justice)

Peningkatan
:           • -                    -

aksesibilitas

pengawasan
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