
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4

A.

- Prosentase Jumlah perkara yang berhasil dimediasi 15%

- Prosentase Jumlah perkara yang dicabut atau diselesaikan dengan akta
perdamaian 10%

-  Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu < 6 bulan 1400 perkara
-  Jumlah perkara yang diselesaikan dengan < 5 kali sidang 1200 perkara
-  Jumlah perkara yang tidak ada tambahan panjar 1200 perkara
-  Jumlah sisa perkara akhir tahun 450 perkara (<22,4 %)

3 Terlaksananya peningkatan tertib administrasi perkara
Penerapan pola bindalmin dengan benar cepat dan tepat, meliputi: Pola
penerimaan perkara, Pola register perkara, Pola keuangan perkara, Pola
pelaporan perkara, Pola pelaporan perkara

5 Pola

4 Terwujudnya berkas banding, kasasi dan PK yang lengkap Jumlah berkas banding, kasasi, dan PK yang diperiksa 6 berkas

- Jumlah pengawasan dan pembinaan  oleh Hawasbid & atasan langsung 4 kali

- Jumlah laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 12 bulan

- Tersedianya menu website yang lengkap dan up to date 10 conten
- Tersedianya brosur tentang proses peradilan 100 eks
- Tersedianya meja informasi dan sarana pengaduan masyarakat 1 unit
- Tersedianya pamplet yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat  (spt:
tempat pengambilan sisa panjar, salinan putusan/akta cerai,biaya perkara,
prodeo, dll)

5 jenis

7 Terlaksananya publikasi putusan/penetapan di website Jumlah putusan/penetapan yang dipublikasikan di website 174 perkara

8 Terlaksananya peningkatan penyampaian salinan putusan/penetapan Jumlah salinan putusan/penetapan yang disampaikan 1400 putusan/penetapan

9 Terlaksananya peningkatan penyerahan akta cerai Jumlah akta cerai yang telah diserahkan 1400 eks

10 Terlaksananya peningkatan pengembalian sisa panjar Jumlah perkara yang dikembalikan sisa panjarnya 100%

Meningkatnya sarana informasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik6

PROGRAM UTAMA : PENINGKATAN MANAGEMEN PERADILAN

5 Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan
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Rencana Kinerja Tahun 2013
Pengadilan Agama Purworejo

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi1

Meningkatnya percepatan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien



B

11 Terlaksananya pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan Pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai tepat waktu 13 bulan

12 Terlaksananya penyelenggaraan operasional/pemeliharaan perkantoran Jumlah kegiatan penyelenggaran operasional perkantoran yang terlaksana 12 kegiatan

13 Terlaksananya pelayanan publik atau birokrasi Terlaksananya rapat koordinasi, rapat kerja, dan konsultasi pejabat 12 kali

14 Terlaksananya peningkatan sarana prasarana Pengadaan sarana dan prasarana kantor 3 kegiatan

15 Terlaksananya kegiatan Administrasi kepaniteraan Pengadaan  ATK Kepaniteraan 1 kegiatan

16 Terlaksananya kegiatan pembinaan SDM DDTK untuk pembinaan SDM 12 kegiatan

- Renstra 2011-2014 1 dokumen
- RKT tahun 2012 1 dokumen
- PKT 2012 1 dokumen

- Pembagian dan penetapan tugas dan tanggung jawab  (Job Description). 1 dokumen

18 Terlaksananya peningkatan koordinasi dan evaluasi kerja Rapat koordinasi Hasil evaluasi kinerja 3 kegiatan

- Jumlah buku-buku kendali kepegawaian yang lengkap 6 buku
- Jumlah surat keputusan tentang kepegawaian yang diterbitkan 20 eks
- Jumlah statistik kepegawaian yang lengkap 1 papan
- Jumlah pengusulan naik pangkat, KGB, dan jabatan 20 Usulan

20 Terlaksananya tertib administrasi keuangan Jumlah kegiatan rutin tentang keuangan 25 kegiatan

21 Terlaksananya tertib administrasi umum Jumlah kegiatan rutin tentang administrasi umum yang terlaksana 17 kegiatan

22 Terwujudnya transparansi informasi peradilan Publikasi proses peradilan di website 10 kegiatan

23 Terlaksananya penyediaan dana bantuan hukum Penyelenggaraan perkara prodeo, pemberkasan perkara 2 kegiatan

24 Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja PA Purworejo LAKIP 2012 1 dokumen

17

PROGRAM UTAMA : PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian19

Terlaksananya peningkatan perencanaan kerja sesuai dengan prinsip
manajemen modern


