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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Agama Purwodadi tahun 2018 yang merupakan salah satu wujud dalam
pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pengadilan
Agama Purwodadi.
LKjIP Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018 disusun dalam rangka
penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan
mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung
sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember
2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2019.
Pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Purwodadi diharapkan
mampu mengubah wajah birokrasi Pengadilan Agama Purwodadi menjadi
birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat.
Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran Pengadilan
Agama Purwodadi, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan
komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan
peran yang sudah ditetapkan.
LKjIP Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 ini merupakan laporan
atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purwodadi selama tahun
2018 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat pencari keadilan,
bahwa Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat
untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal,
baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai bentuk dari
pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar
penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi
Pengadilan Agama Purwodadi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya
Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung”.
Purwodadi, 07 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Drs. H. Toha Mansyur, SH,MH
NIP. 196007031987031002
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area
akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan
Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal
12 Nopember 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Agama Purwodadi
sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Grobogan
untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018.
Penyusunan LKjIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja”
selama tahun 2018 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” tahun
2018 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis”
Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2015-2019.
Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan
Agama Purwodadi, telah disusun dan ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis
yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Purwodadi
Tahun Anggaran 2018 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 10.354.311.000,(Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan
diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan
Agama Purwodadi selama tahun 2018. Adapun pengukuran pencapaian kinerja
dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan
pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran,
diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum
tercapainya target yang diinginkan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. KONDISI UMUM
Pengadilan Agama Purwodadi merupakan satuan kerja lingkungan
peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan
Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan
ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam
pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana
diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian
harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal
1
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107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan
pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah
diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan/melaksanakan penetapan hisab rukyat dalam penentuan awal
pada tahun hijriyah.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan
Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen
peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Purwodadi merupakan
Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini
juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang
diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.
Pelaporan

kinerja

dimaksudkan untuk mengkonsumsikan

capaian

kinerja

Pengadilan Agama Purwodadi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa
Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas
Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan
kedepan,

akuntabilitas,

pengawasan,

efisensi

dan

efektifitas,

serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi
2
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dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui
program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi,
dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu
bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama
satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian
program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan
pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan
untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah
yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
Sebelum satu atap dibawah Mahkamah Agung sebagaimana diketahui
bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama
berada dibawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial
berada di bawah Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan
Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian
tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang

Kekuasan

Kehakiman

disebutkan

bahwa

“Ketentuan

mengenai

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud
ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang
3
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sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan
demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan
satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGI ISSUED)

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran stategis tersebut
diatas, Pengadilan Agama Purwodadi masih dihadapkan dengan berbagai
permasalahan

utama

(stategic

issued)

yang

berpotensi

menghalangi

terlaksananya penerapan visi, misi, tujuan dan sasaran stategis tersebut. Adapun
permasalahan utama (stategi issued ) yang terdapat di Pengadilan Agama
Purwodadi adalah:
Potensi dan Permasalahan
Analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats)
adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau
organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha
penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan orgasisasi,
baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT
diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama
Purwodadi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui
analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif
terhadap factor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi jalannya
organisasi, melihat berbagai alternative kebijakan yang mungkin dilakukan
berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternative solusinya.
Berdasarkan analisa SWOT yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwodadi,
dapat dijabarkan potensi dan permasalahan sebagai berikut :
4
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A. Lingkungan Internal.
1. Strength (Kekuatan).
a. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas;
b. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
c. Adanya reformasi tata kelola peradilan;
d. Dukungan sumber daya manusia;
e. Adanya standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tusi;
f. Dukungan sistem berbasis Web;
g. Kode etik dan pedoman perilaku hakim;
h. Adanya job description dan SK penunjukan;
i. Adanya renstra dan program tahunan;
j. Kekompakan/komitmen menejemen;
2. Weakness (Kelemahan).
a. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan
kesekretariatan;
b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP;
c. Masih adanya bidang tugas yang kosong,sehingga dirangkap, baik
dikepaniteraan maupun dikesekretariatan;
d. Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas;
e. Kurang adanya pelatihan kepanitaraan dan kesekretariatan;
f. Kurangnya pimpinan dan bawahan dalam menindaklanjuti secara
continue dari sebagian permasalahan kantor;
g. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap para pegawai yang tidak
disiplin kerja;
h. Kurangnya sarana dan prasarana dibagian kesekretariatan dan
kepaniteraan;
5
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i. Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu;
j. Belum semua perkara dapat diselesaikan (tunggakan/sisa perkara);
B. Lingkungan Eksternal.
3. Opportunity (Peluang).
a. Koordinasi pelayanan teknis dengan Pengadilan Agama se wilayah
Semarang;
b. Adanya koordinasi dengan Kemenag dan Dukcapil dalam pemberian
layanan identitas hukum;
c. Adanya kerjasama dengan Pengadilan Agama lain untuk penyampaian
bantuan panggilan delegasi;
d. Adanya lembaga bantuan hukum sebagai mitra penyedia jasa
pembuatan gugatan;
e. Adanya TV media dan kartu antrian sidang elektronik untuk para pencari
keadilan;
f. Tingginya harapan masyarakat terwujudnya peradilan yang bersih;
g. Adanya kerjasama dengan BSM, yang menempatkan salah satu
pegawainya pada kantor Pengadilan Agama Purwodadi;
h. Adanya kantor pos yang mudah dijangkau untuk pengiriman surat surat
dinas;
i. Adanya lembaga sebagai media pengumuman panggilan sidang bagi
pihak yang tidak diketahui alamatnya;
j. Harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan proses persidangan
yang sederhana cepat dan biaya ringan serta transparan dan akuntable;
4. Threat (Ancaman).
a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses beracara di
Pengadilan Agama;
b. Masih adanya pandangan masyarakat bahwa proses beracara dapat
melalui pihak tertentu;
c. Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;
d. Adanya wilayah yurisdiksi yang sulit dijangkau;
6
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e. Kurangnya koordinasi dengan kepala desa dalam pemanggilan para
pihak yang tidak dapat bertemu langsung;
f.

Kurangnya pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara;

g. Koneksi internet yang tidak stabil;
h. Meningkatnya pernikahan usia dini;
i.

Lambatnya proses penyampaian bantuan panggilan delegasi;

j.

Lambatnya proses pemberian ijin perceraian bagi anggota TNI Polri
dan Pegawai Negri Sipil.

7

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan
peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Purwodadi diselaraskan
denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
rencana

pembangunan

nasional

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Berikut
kami paparkan visi, misi, tujuan, dan sasaran stategis Pengadilan Agama
Purwodadi:
A. VISI DAN MISI

a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsii
Pengadilan Agama Purwodadi.
Asumsi Penetapan Visi.
Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :
a. Kondisi Pengadilan Agama Purwodadi yang mencakup :


Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi
sekarang ini.



Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Pengadilan
8
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Agama Purwodadi.
a. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Purwodadi selain
terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai
komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama
Purwodadi.
Dasar Pemikiran Penetapan Visi.
Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Purwodadi
adalah sebagai berikut :
a. Eksistensi Pengadilan Agama Purwodadi sebagai salah satu
lembaga peradilan yang berada
dalam

di

bawah

Mahkamah

Agung

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

b. Pengadilan Agama Purwodadi adalah mempunyai salah satu tugas
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah
pada tingkat pertama.
Adapun visi dari Pengadilan Agama Purwodadi,adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung”
b. Misi
Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan misi yang menggambarkan hal
yang harus dilaksanakan.
Asumsi Penetapan Misi.
Misi Pengadilan Agama Purwodadi ditetapkan berdasarkan asumsiasumsi:
a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undangundang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007), pengelolaan
kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan
kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana
Mahkamah Agung dan peradilan.
c. Adanya dukungan dari berbagai pihak
9
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Dasar Pemikiran Penetapan Misi.
Dasar pemikiran misi Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai
berikut :
a. Kondisi Pengadilan Agama Purwodadi yang meliputi sumber daya
manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada
dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
b. Pengadilan Agama Purwodadi sebagai salah satu badan peradilan
dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan
tugas pokok Mahkamah Agung.
c. Pengadilan Agama Purwodadi beserta bagian-bagian kepaniteraan
dan kesekretariatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masingmasing.
Adapun Misi dari Pengadilan Agama Purwodadi, adalah :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
2. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati transparant, cepat dan akurat;
3. Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi
yang terbaik;
B. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pokok dimaksud, sebagai berikut:
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Purwodadi.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwodadi adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatnya penyelesaian perkara;
b. Meningkatnya penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang
berlaku;
c. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;
d. Meningkatnya tertib administrasi perkara;
10
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e. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
f. Terpenuhinya pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat yang
awam hukum;
g. Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat;
h. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan;
i.

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan;

j.

Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara;
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi;
4. Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan
dibacakan;
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara;
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan
terpinggirkan serta bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak paham
hukum;
7. Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap
Pengadilan Agama;
8. Meningkatnya pelayanan meja informasi;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan Sumber
Daya Manusia aparatur peradilan;
10. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis Pengadilan
Agama Purwodadai membuat perencanaan kinerja baik pada tahun berjalan
maupun tahun berikutnya. Hal ini dilakukan supaya ada kesesuaian atau bisa
dikatakan supaya tidak melenceng jauh dari renstra yang telah ditetapakan, selain
11

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018
itu perencanaan kinerja diperlukan untuk penyusunan anggaran dalam rangka
pelaksanaan tujuan organisasi. Pada akhirnya perencanaan kinerja bisa dijadikan
acuan untuk mengukur capaian kinerja organisasi dengan membandingkan antara
target dan realisasi kinerja.

Berikut kami sajikan rencana kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020 :

12
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2018
Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti Transparan dan
Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

- Tercapainya penyelesaian
perkara yang diterima

100%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya

- Terwujudnya persidangan
perkara secara sederhana,
cepat dan biaya ringan

82%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Meningkatkan
kualitas
dan
frekuensi sidang

Tercapainya putusan hakim
yang memberikan rasa keadilan
yang maksimal

99%

Semua
pencari
keadilan
terlayani secara prima

88%

Tercapainya realisasi anggaran
yang maksimal dan akuntabel

99%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
tugas
teknis
lainnya
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Meningkatkan
aksebilitas
putusan
dan
kualitas
kerja
hakim
Meningkatkan
kualitas SDM
aparat peradilan
Melaksanakan
survei kepuasan
masyarakat

Melaksanakan
penyerapan
anggaran DIPA
sesuai dengan
perencanaan

Indikator
Kegiatan

Target

Anggaran/ Rp

Tercapainya
penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya
sesuai target
Tercapainya
jumlah perkara
yang disidang
semakin
bertambah dan
menambah
jumlah majelis
yang bersidang

Semua sisa perkara
pada tahun sebelumnya
bisa diselesaikan pada
tahun berjalan

Tercapainya
hasil putusan
yang adil, pasti
dan bermanfaat
Tercapainya
aparatur
pengadilan
yang
berorientasi
pada pelayanan
prima
Tercapainya
penyerapan
DIPA
secara
optimal

Perkara
diselesaikan
tingkat pertama

Perkara
bisa
diselesaikan
dalam
waktu kurang dari 5
bulan

bisa
pada

Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

Realisasi
anggaran
sesuai dengan output
yang diharapkan

10.354.311.000
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Peningkatan
pengelolaan
perkara

efektitifitas
penyelesaian

Tercapainya penilaian pegawai
secara menyeluruh

100%

Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
tugas
teknis
lainnya

Diterimanya isi putusan atau
penetapan oleh para pihak

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Diterimanya salinan putusan /
penetapan oleh para pihak

92%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melakukan
pengiriman
salinan putusan
/
penetapan
setelah perkara
diputus

Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui mediasi

75%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
pengiriman
berkas
perkara
yang
dimohonkan upaya hukum
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memaksimalkan
sistem mediasi
kepada
para
pihak
sesuai
Perma No. 1
Tahun 2016
Pengiriman
berkas perkara
upaya
hukum
sesuai aturan

Terlaksananya

transparansi

100%

Peningkatan
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Melaksanakan
monitoring
pegawai dengan
mereviu
perjanjian
kinerja
Melakukan
pengiriman isi
putusan setelah
perkara diputus

Upload putusan

Tercapainya
SKP pegawai
sesuai dengan
perjanjian kerja

Kinerja
pegawai
semakin meningkat

Tercapainya
penyampaian
isi
putusan
kepada
para
pihak
secara
cepat
Tercapainya
penyampaian
salinan putusan
/
penetapan
kepada
para
pihak
secara
cepat
Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui
mediasi
sehingga lebih
cepat
Tercapainya
pengiriman
berkas perkara
yang
dimintakan
upaya hukum
sesuai dengan
aturan
yang
berlaku

Para pencari keadilan
mendapat isi putusan
paling lambat sehari
setelah
putusan
dibacakan

Tercapainya

Para pencari keadilan
mendapat
salinan
putusan / penetapan
paling lambat
satu
minggu setelah putusan
/ penetapan dibacakan
Semakin
perkara
diselesaikan
mediasi

banyak
yang
melalui

Berkas perkara diterima
tingkat
banding/MA
lengkap paling lambat :
-

banding 30 hari sejak
permohonan;

-

Kasasi 60 hari sejak
permohonan;

-

PK 30 hari sejak
jawaban;
Upload putusan yang
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putusan yang menarik perhatian
masyakat

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Manajemen
Peradilan
Agama

yang
telah
berkekuatan
hukum
tetap
secara
keseluruhan
Membebaskan
biaya
perkara
bagi masyarakat
yang
tidak
mampu

Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui prodeo

94%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian
perkara yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan
akses
bagi
pencari keadilan
yang
sulit
menjangkau
kantor
Pengadilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian
perkara (voluntair) identitas
hokum

95%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya pos layanan
bantuan hukum bagi masyarakat
yang awam hukum

75%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan
kemudahan
perkara
permohonan
Voluntair
dengan sidang
terpadu
Penyediaan pos
layanan bantuan
hukum
bagi
yang
awam
hokum
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hasil putusan
yang bisa cepat
di
akses
masyarakat

menarik perhatian one
day one publish

Tercapainya
penyelesaian
perkara
bagi
masyarakat
yang
tidak
mampu
Tercapainya
pelaksanaan
penyelesaian
perkara
bagi
orang
yang
tidak
mempunyai
akses, atau sulit
ke Pengadilan
Agama
Tercapainya
penyelesaian
perkara
voluntair
identitas hukum
sepenuhnya

Pihak berperkara yang
tidak mampu mendapat
fasilitas beracara secara
prodeo

3.250.000

Terjangkaunya Tempat
Sidang bagi orang yang
rumahnya jauh

34.240.000

Terlayaninya
orang
yang
ingin beracara
maupun
konsultasi
hukum
bagi
orang
yang
awam hukum

Masyarakat
teredukasi
hukum

Tertib
administrasi
kependudukan

semakin
masalah

95.760.000
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Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

Terlaksananya sarana yang
memadai
bagi
masyarakat
pencari keadilan

100%

Terlaksananya putusan perkara
yang ditindak lanjuti

97%

Peningkatan
sarana
dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Pengadaan
sarana dan dan
prasarana untuk
pelayanan
public

Terpenuhinya
sarana
dan
prasarana yang
menunjang

Sarana dan prasarana
untuk
menunjang
pelayanan
publik
memadai

Menyelesaikan
perkara
yang
dimohonkan
eksekusi

Tercapainya
peningkatan
eksekusi dari
perkara
yang
seharusmnya
dieksekusi

Putusan
yang
bisa
dieksekusi
segera
ditindaklanjuti

Purwodadi, 2 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi

Drs. H. Toha Mansyur, S.H.,M.H.
NIP. 19600703.198703.1.002
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2019

Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti Transparan dan
Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

- Tercapainya penyelesaian
perkara yang diterima

100%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya

- Terwujudnya persidangan
perkara secara sederhana,
cepat dan biaya ringan

85%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Meningkatkan
kualitas
dan
frekuensi sidang

Tercapainya putusan hakim
yang memberikan rasa keadilan
yang maksimal

99%

Semua
pencari
keadilan
terlayani secara prima

90%

Tercapainya realisasi anggaran
yang maksimal dan akuntabel

100%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Dukungan
manajemen dan
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Meningkatkan
aksebilitas
putusan
dan
kualitas
kerja
hakim
Meningkatkan
kualitas SDM
aparat peradilan
Melaksanakan
survei kepuasan
masyarakat

Melaksanakan
penyerapan

Indikator
Kegiatan

Target

Anggaran/ Rp

Tercapainya
penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya
sesuai target
Tercapainya
jumlah perkara
yang disidang
semakin
bertambah dan
menambah
jumlah majelis
yang bersidang

Semua sisa perkara
pada tahun sebelumnya
bisa diselesaikan pada
tahun berjalan

Tercapainya
hasil putusan
yang adil, pasti
dan bermanfaat
Tercapainya
aparatur
pengadilan
yang
berorientasi
pada pelayanan
prima
Tercapainya
penyerapan

Perkara
diselesaikan
tingkat pertama

Perkara
bisa
diselesaikan
dalam
waktu kurang dari 5
bulan

bisa
pada

Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

Realisasi
anggaran
sesuai dengan output

9.447.466.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

Peningkatan
pengelolaan
perkara

efektitifitas
penyelesaian

pelaksanaan
tugas
teknis
lainnya
Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
tugas
teknis
lainnya

anggaran DIPA
sesuai dengan
perencanaan
Melaksanakan
monitoring
pegawai dengan
mereviu
perjanjian
kinerja
Melakukan
pengiriman isi
putusan setelah
perkara diputus

Tercapainya penilaian pegawai
secara menyeluruh

100%

Diterimanya isi putusan atau
penetapan oleh para pihak

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Diterimanya salinan putusan /
penetapan oleh parapihak

92%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melakukan
pengiriman
salinan putusan
/
penetapan
setelah perkara
diputus

Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui mediasi

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
pengiriman
berkas
perkara
yang
dimohonkan upaya hukum
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memaksimalkan
sistem mediasi
kepada
para
pihak
sesuai
Perma No. 1
Tahun 2016
Pengiriman
berkas perkara
upaya
hukum
sesuai aturan
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DIPA
secara
optimal

yang diharapkan

Tercapainya
SKP pegawai
sesuai dengan
perjanjian kerja

Kinerja
pegawai
semakin meningkat

Tercapainya
penyampaian
isi
putusan
kepada
para
pihak
secara
cepat
Tercapainya
penyampaian
salinan putusan
/
penetapan
kepada
para
pihak
secara
cepat
Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui
mediasi
sehingga lebih
cepat
Tercapainya
pengiriman
berkas perkara
yang
dimintakan
upaya hukum
sesuai dengan
aturan
yang

Para pencari keadilan
mendapat isi putusan
paling lambat sehari
setelah
putusan
dibacakan
Para pencari keadilan
mendapat
salinan
putusan / penetapan
paling lambat
satu
minggu setelah putusan
/ penetapan dibacakan
Semakin
perkara
diselesaikan
mediasi

banyak
yang
melalui

Berkas perkara diterima
tingkat
banding/MA
lengkap paling lambat :
- banding 30 hari
sejak
permohonan;
- Kasasi

60

hari
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berlaku

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Terlaksananya
transparansi
putusan yang menarik perhatian
masyakat

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui prodeo

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian
perkara yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan
akses
bagi
pencari keadilan
yang
sulit
menjangkau
kantor
Pengadilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian
perkara (voluntair) identitas
hukum

95%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya pos layanan
bantuan hukum bagi masyarakat
yang awam hukum

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Memberikan
kemudahan
perkara
permohonan
Voluntair
dengan sidang
terpadu
Penyediaan pos
layanan bantuan
hukum
bagi
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Upload putusan
yang
telah
berkekuatan
hukum
tetap
secara
keseluruhan
Membebaskan
biaya
perkara
bagi masyarakat
yang
tidak
mampu

Tercapainya
hasil putusan
yang bisa cepat
di
akses
masyarakat

sejak
permohonan;
- PK 30 hari sejak
jawaban;
Upload putusan yang
menarik perhatian one
day one publish

Tercapainya
penyelesaian
perkara
bagi
masyarakat
yang
tidak
mampu
Tercapainya
pelaksanaan
penyelesaian
perkara
bagi
orang
yang
tidak
mempunyai
akses, atau sulit
ke Pengadilan
Agama
Tercapainya
penyelesaian
perkara
voluntair
identitas hukum
sepenuhnya

Pihak berperkara yang
tidak mampu mendapat
fasilitas beracara secara
prodeo

5.000.000

Terjangkaunya Tempat
Sidang bagi orang yang
rumahnya jauh

14.400.000

Terlayaninya
orang
yang
ingin beracara

Masyarakat
teredukasi
hukum

Tertib
administrasi
kependudukan

semakin
masalah

42.155.000
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Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

Terlaksananya sarana yang
memadai
bagi
masyarakat
pencari keadilan

100%

Terlaksananya putusan perkara
yang ditindak lanjuti

98%

Agama

yang
hukum

awam

Peningkatan
sarana
dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Pengadaan
sarana dan dan
prasarana untuk
pelayanan
publik
Menyelesaikan
perkara
yang
dimohonkan
eksekusi

maupun
konsultasi
hukum
bagi
orang
yang
awam hukum
Terpenuhinya
sarana
dan
prasarana yang
menunjang

Tercapainya
peningkatan
eksekusi dari
perkara
yang
seharusmnya
dieksekusi

Sarana dan prasarana
untuk
menunjang
pelayanan
publik
memadai

Putusan
yang
bisa
dieksekusi
segera
ditindaklanjuti

Purwodadi, 2 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi

Drs. H. Toha Mansyur, S.H.,M.H.
NIP. 19600703.198703.1.002
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75.000.000
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2020

Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti Transparan dan
Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

- Tercapainya penyelesaian
perkara yang diterima

100%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya

- Terwujudnya persidangan
perkara secara sederhana,
cepat dan biaya ringan

85%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Meningkatkan
kualitas
dan
frekuensi sidang

Tercapainya putusan hakim
yang memberikan rasa keadilan
yang maksimal

99%

Semua
pencari
keadilan
terlayani secara prima

90%

Tercapainya realisasi anggaran
yang maksimal dan akuntabel

100%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Dukungan
manajemen dan
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Meningkatkan
aksebilitas
putusan
dan
kualitas
kerja
hakim
Meningkatkan
kualitas SDM
aparat peradilan
Melaksanakan
survei kepuasan
masyarakat

Melaksanakan
penyerapan

Indikator
Kegiatan

Target

Anggaran/ Rp

Tercapainya
penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya
sesuai target
Tercapainya
jumlah perkara
yang disidang
semakin
bertambah dan
menambah
jumlah majelis
yang bersidang

Semua sisa perkara
pada tahun sebelumnya
bisa diselesaikan pada
tahun berjalan

Tercapainya
hasil putusan
yang adil, pasti
dan bermanfaat
Tercapainya
aparatur
pengadilan
yang
berorientasi
pada pelayanan
prima
Tercapainya
penyerapan

Perkara
diselesaikan
tingkat pertama

Perkara
bisa
diselesaikan
dalam
waktu kurang dari 5
bulan

bisa
pada

Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

Realisasi
anggaran
sesuai dengan output

9.447.466.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

Peningkatan
pengelolaan
perkara

efektitifitas
penyelesaian

pelaksanaan
tugas
teknis
lainnya
Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
tugas
teknis
lainnya

anggaran DIPA
sesuai dengan
perencanaan
Melaksanakan
monitoring
pegawai dengan
mereviu
perjanjian
kinerja
Melakukan
pengiriman isi
putusan setelah
perkara diputus

Tercapainya penilaian pegawai
secara menyeluruh

100%

Diterimanya isi putusan atau
penetapan oleh para pihak

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Diterimanya salinan putusan /
penetapan oleh parapihak

93%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melakukan
pengiriman
salinan putusan
/
penetapan
setelah perkara
diputus

Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui mediasi

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
pengiriman
berkas
perkara
yang
dimohonkan upaya hukum
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memaksimalkan
sistem mediasi
kepada
para
pihak
sesuai
Perma No. 1
Tahun 2016
Pengiriman
berkas perkara
upaya
hukum
sesuai aturan
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DIPA
secara
optimal

yang diharapkan

Tercapainya
SKP pegawai
sesuai dengan
perjanjian kerja

Kinerja
pegawai
semakin meningkat

Tercapainya
Para pencari keadilan
penyampaian
mendapat isi putusan
isi
putusan paling lambat sehari
kepada
para setelah
putusan
pihak
secara dibacakan
cepat
Tercapainya
Para pencari keadilan
penyampaian
mendapat
salinan
salinan putusan putusan / penetapan
/
penetapan paling lambat
satu
kepada
para minggu setelah putusan
pihak
secara / penetapan dibacakan
cepat
Tercapainya
Semakin
banyak
penyelesaian
perkara
yang
perkara melalui diselesaikan
melalui
mediasi
mediasi
sehingga lebih
cepat
Tercapainya
Berkas perkara diterima
pengiriman
tingkat
banding/MA
berkas perkara lengkap paling lambat :
yang
- banding 30 hari
dimintakan
sejak
upaya hukum
permohonan;
sesuai dengan
aturan
yang - Kasasi 60 hari
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berlaku

sejak
permohonan;
-

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Terlaksananya
transparansi
putusan yang menarik perhatian
masyakat

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui prodeo

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian
perkara yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan
akses
bagi
pencari keadilan
yang
sulit
menjangkau
kantor
Pengadilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian
perkara (voluntair) identitas
hukum

95%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya pos layanan
bantuan hukum bagi masyarakat
yang awam hukum

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Memberikan
kemudahan
perkara
permohonan
Voluntair
dengan sidang
terpadu
Penyediaan pos
layanan bantuan
hukum
bagi
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Upload putusan
yang
telah
berkekuatan
hukum
tetap
secara
keseluruhan
Membebaskan
biaya
perkara
bagi masyarakat
yang
tidak
mampu

Tercapainya
hasil putusan
yang bisa cepat
di
akses
masyarakat

PK 30 hari sejak
jawaban;
Upload putusan yang
menarik perhatian one
day one publish

Tercapainya
penyelesaian
perkara
bagi
masyarakat
yang
tidak
mampu
Tercapainya
pelaksanaan
penyelesaian
perkara
bagi
orang
yang
tidak
mempunyai
akses, atau sulit
ke Pengadilan
Agama
Tercapainya
penyelesaian
perkara
voluntair
identitas hukum
sepenuhnya

Pihak berperkara yang
tidak mampu mendapat
fasilitas beracara secara
prodeo

5.0000.000

Terjangkaunya Tempat
Sidang bagi orang yang
rumahnya jauh

14.400.000

Terlayaninya
orang
yang
ingin beracara

Masyarakat
teredukasi
hokum

Tertib
administrasi
kependudukan

semakin
masalah

42.155.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

Terlaksananya sarana yang
memadai
bagi
masyarakat
pencari keadilan

100%

Terlaksananya putusan perkara
yang ditindak lanjuti

98%

Agama

yang
hukum

awam

Peningkatan
sarana
dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Pengadaan
sarana dan dan
prasarana untuk
pelayanan
publik
Menyelesaikan
perkara
yang
dimohonkan
eksekusi

maupun
konsultasi
hukum
bagi
orang
yang
awam hukum
Terpenuhinya
sarana
dan
prasarana yang
menunjang

Tercapainya
peningkatan
eksekusi dari
perkara
yang
seharusmnya
dieksekusi

Sarana dan prasarana
untuk
menunjang
pelayanan
publik
memadai

Putusan
yang
bisa
dieksekusi
segera
ditindaklanjuti

Purwodadi, 2 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi

Drs. H. Toha Mansyur, S.H.,M.H.
NIP.. 19600703.198703.1.002
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen
untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Purwodadi tahun
2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum
terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALI
CAPAI
(%)
SASI (%) AN (%)

Terwujudnya
a.
Proses Peradilan
yang
Pasti b.
Transparan dan
Akuntabel
c.

Tercapainya penyelesaian perkara
yang diterima

100%

100%

100%

Terwujudnya
persidangan
perkara secara sederhana, cepat
dan biaya ringan

85%

82%

96%

99%

99%

100%

d.

Semua pencari keadilan terlayani

90%

90%

100%

Tercapainya putusan hakim yang
memberikan rasa keadilan yang
maksimal
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e.
f.
Peningkatan
efektitifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

g.
h.
i.
j.

k.
Meningkatnya
Akses
Peradilan
bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan

l.
m.
n.
o.
p.

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan Pengadilan

q.

secara prima
Tercapainya realisasi anggaran
yang maksimal dan akuntabel
Tercapainya penilaian pegawai
secara menyeluruh
Diterimanya isi putusan atau
penetapan oleh para pihak
Diterimanya salinan putusan /
penetapan oleh para pihak
Tercapainya penyelesaian perkara
melalui mediasi
Terlaksananya pengiriman berkas
perkara yang dimohonkan upaya
hukum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Terlaksananya
transparansi
putusan yang menarik perhatian
masyakat
Tercapainya penyelesaian perkara
melalui prodeo
Terlaksananya
penyelesaian
perkara yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan
Terlaksananya
penyelesaian
perkara (voluntair) identitas
hukum
Terlaksananya
pos
layanan
bantuan hukum bagi masyarakat
yang awam hukum
Terlaksananya
sarana
yang
memadai
bagi
masyarakat
pencari keadilan
Terlaksananya putusan perkara
yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

92%

9,67%

10,51%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

86%

86%

100%

100%

100%

95%

97%

102%

80%

100%

125%

100%

100%

100%

98%

0%

0%

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2018 sebagai berikut :
a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
Persentase sisa perkara perdata yang masing-masing ditargetkan selesai
100% pada tahun 2018 dan ternyata dapat terpenuhi sehingga capaian
100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2017, yaitu sejumlah
740 perkara dapat diselesaikan semua pada tahun 2018.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
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No Indikator Kinerja
1

Target

Persentase Sisa Perkara yang 100%

Realisasi

%

100%

100%

Diselesaikan

Ukuran

capaian

indikator

kinerja

Persentase

Sisa

Perkara

yang

diselesaikan adalah 100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja
pada tahun 2018 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 yang mencapai target sebesar
100%, hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan
Pengadilan Pengadilan Agama Purwodadi telah berjalan dengan baik dan
lancar, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian sisa perkara tahun 2017 dapat
diselesaikan pada tahun 2018.
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan selesai
85% pada tahun 2018 dan ternyata belum dapat terpenuhi sehingga
capaian 96%. Hal ini berarti bahwa hasil pembandingan jumlah perkara
yang diselesaikan tahun berjalan sebesar 3028 dengan jumlah perkara
yang ada sebanyak 3682 adalah sebesar 82%
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
1

Persentase

Target
perkara

yang 85%

Realisasi

%

82%

96%

diselesaikan tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan
tepat waktu adalah 82/85 x 100% = 96%, pengukuran capaian kinerja pada
tahun 2018 sebesar 96% dari target yang ditetapkan.
Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 yang
mencapai target sebesar 96%, hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang
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berlaku di lingkungan Pengadilan Pengadilan Agama Purwodadi sesuai
dengan SOP telah telah ada, meskipun capaian tidak mencapai 100%.
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara
Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan selesai 90% pada tahun
2018 dan ternyata tidak dapat terpenuhi sehingga capaian 86%. Hal ini
didapat dari hasil pengurangan sisa perkara tahun berjalan sebanyak 766
dengan tahun sebelumnya sebanyak 740 dibagi sisa tahun sebelumnya
.Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
1

Persentase

Target

penurunan

sisa 90%

Realisasi

%

86%

95%

perkara

Ukuran capaian indikator kinerja penurunan sisa perkara adalah 86/90 x
100% = 95%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 90%
dari target yang ditetapkan.
Penurunan sisa perkara pada tahun 2018 yang mencapai 86%, hal ini
menunjukan bahwa realisasi kurang target yang telah ditetapkan.
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi, dan Pk
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi,
PK ditargetkan selesai 99% pada tahun 2018 dan ternyata dapat terpenuhi
sehingga capaian 100%. Prosentasenya didapat dari Jumlah perekara yang
tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, pk sebanyak 3639
dibandingkan dengan jumlah putusan perkara pada tahun 2018 yaitu
sebanyak 3656. target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
1

Target

Persentase perkara yang tidak 99%
28

Realisasi

%

99%

100%
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mengajukan

upaya

hukum

banding, kasasi, pk

Ukuran capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding, kasasi, pk adalah 99/99 x 100% = 100%, pengukuran
capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
Hal ini menunjukan keberhasilan, dan tingkat kepuasan masyarakat tinggi
terhadap hasil putusan pengadilan.
e. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
ditargetkan 90% pada tahun 2018 dan ternyata dapat terpenuhi sehingga
capaian 100%. ndikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
1

Target

Indeks responden pencari keadilan 90%
yang

puas

terhadap

Realisasi

%

90%

100%

layanan

peradilan di

Ukuran capaian indikator kinerja indeks responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan didasarkan dari survey yang dilakukan
oleh pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik.
f. Presentase Isi Putusan Yang diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak
3656 perkara sehingga prosentase capaian kinerja tahun 2018 sebesar
100% dari target yang ditetapkan 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
1

Target

Persentase isi putusan yang diterima 100%
oleh para pihak tepat waktu
29

Realisasi %
100%

100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu adalah 100/100 x 100% = 100 Pada tahun 2018
Pengadilan Agama Purwodadi jumlah perkara yang diterima 3682 perkara
dan Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
sebanyak 3656 perkara,
g. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 92% dari
jumlah perkara yang diterima 3682 perkara perdata dan yang melalui
proses mediasi sebanyak 356 perkara dan mediasi yang disepakati 4
perkara sehingga prosentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 9,67%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 digambarkan
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
1.

Persentase

Target
Mediasi

yang 92 %

Realisasi

%

9,67%

10,51%

diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase mediasi yang dilaksanakan
adalah 9,67/92 x 100% = 10,517%, pengukuran capaian kinerja pada tahun
2018 sebesar 10,51% dari target yang ditetapkan 92% belum sesuai
dengan target yang diinginkan, ini menunjukan bahwa mediasi di
Pengadilan Agama Purwodadi kurang sesuai dengan target yang ingin
dicapai.
h. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan
secara lengkap ditargetkan 80% dari jumlah perkara diajukan Banding,
Kasasi dan PK yang diterima 17 perkara dan yang disampaikan secara
lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) sebanyak 17 perkara sehingga
prosentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 100%.
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Pencapaian target Indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
1

Target

Persentase berkas yang diajukan 100%

Realisasi

%

100%

100%

Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100/100 x 100% =
100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dari
target yang ditetapkan 100%.
i. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari sejak diputus.
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari
sejak diputus ditargetkan 100%, akan tetapi capaian kinerja putusan
perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari tahun 2018 adalah
sebesar 0%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
1

Target

Persentase putusan perkara yang 100%
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara on line dalam
waktu maksimal 1 hari sejak
diputus.

Realisasi

%

0%

0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses
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secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus adalah 0/100 x
100% = 0%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 0% dari
target yang ditetapkan 100%.
j. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah
perkara sebesar 29 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan
sebanyak 25 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2018 adalah
sebesar 86%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
1

Target

Persentase perkara prodeo yang 100%

Realisasi %
86%

86%

diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo
yang diselesaikan adalah 86/100 x 100% = 86%, pengukuran capaian
kinerja pada tahun 2018 sebesar 86% dari target yang ditetapkan 100%.
k. Persentase perkara yang dapat diselesaikan diluar gedung pengadilan
Persentase perkara yang dapat diselesaikan diluar gedung pengadilan
ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 197 perkara dan perkara
yang dapat diselesaikan diluar gedung pengadilan sebanyak 197 perkara,
sehingga prosentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :

No Indikator Kinerja
1

Persentase
diselesaikan

Target

perkara
diluar

yang

dapat 100%
gedung

pengadilan
32

Realisasi %
100%

100%
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Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang
dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah 100/100 x 100% =
100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dari
target yang ditetapkan 100%.
l. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum ditargetkan
95% dari jumlah perkara 30 sebesar yang dapat diselesaikan sebanyak 29
perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 97%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :

No Indikator Kinerja
1

Persentase

perkara

Target
permohonan 95%

Realisasi %
97%

102%

(voluntair) identitas hukum
Ukuran capaian indikator kinerja prosentase permohonan (voluntair)
identitas hukum adalah 97/95x 100% = 102%, pengukuran capaian kinerja
pada tahun 2018 sebesar 97% dari target yang ditetapkan 95%.
m. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (posbakum)
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (posbakum) ditargetkan 80% dari jumlah orang yang
mendapat bantuan layanan hukum sebanyak 746 orang tetapi yang
golongan miskin/marginal sebanyak 100% sehingga prosentase capaian
tahun 2018 adalah sebesar 125%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
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No Indikator Kinerja
1

Persentase

pencari

Target
keadilan 80%

Realisasi %
100%

100%

golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (posbakum)
Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah
100/80x 100% = 125%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018
sebesar 125% dari target yang ditetapkan 80%.
n. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
persentase

putusan

perkara

perdata

yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

ditargetkan sebesar 98%, dari jumlah perkara sebanyak 0 perkara yang
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti dan dilakanakan eksekusi sebesar 0 perkara,
sehingga prosentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 0%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No

Indikator Kinerja

Target

1

Persentase putusan perkara perdata 98%
yang ditindaklanjuti

Realisasi

%

0%

0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti adalah 0/98 x 100% = 0%, pengukuran capaian kinerja pada
tahun 2018 sebesar 0% dari target yang ditetapkan 98%. Pada tahun 2018
Pengadilan Agama Purwodadi jumlah perkara yang diterima 0 perkara dan
yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara,
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2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Antar Tahun

Adapun pengukuran kinerja Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas,
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018,
Pengadilan Agama Purwodadi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang
ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
a. Sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan
dan sisa tahun 2018, sebagai berikut:



No

Perkara

2016

2017

2018

1.

Cerai Gugat

449

482

541

2.

Cerai Talak

193

226

212

3

Ekonomi Syariah

0

0

1

4.

Perkara lainnya

11

32

12

Jumlah

653

740

766

Pada tahun 2017 sisa perkara tahun 2016 sebesar 653 perkara dapat
terselesaikan 653 perkara dengan capaian 100%.



Pada tahun 2018 sisa perkara tahun 2017 sebesar 740 perkara dapat
terselesaikan 740 perkara dengan capaian 100%.
b. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, Pk yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Purwodadi jumlah perkara Banding,
Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak 17 perkara,
diperbandingkan

dengan

perkara

di

tahun-tahun

sebelumnya

digambarkan sebagai berikut :

No

Perkara

2016
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2018
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1.

Banding

13

5

15

2.

Kasasi

3

2

2

3.

Peninjaun Kembali

0

1

0

c. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Purwodadi menerima perkara perdata
sebanyak 3682 perkara dan yang dapat dilaksanakan melalui mediasi
sebanyak 356 Apabila dibandingkan dengan diperbandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :
No

Perkara

2016

2017

2018

1.

Perdata

369

325

356

d. Persentase perkara yang diselesaikan

No
1.

Perkara

2016

2017

2018

Cerai Gugat

2086

47,44% 1915

45,81%

2094

57,28%

2.

Cerai Talak

1063

25,84% 904

21,63%

933

25,52%

3.

Ekonomi Syariah

0

0%

0

0%

3

0,08%

4.

Perkara lain

569

8,57%

369

8,83%

626

17,12%

Jumlah

3718

81,85% 3188

76,12%

3656

99,29%

e. perkara yang diselesaikan tepat waktu

Cerai Gugat

2085

1981

1046

1915

2344

2094

Cerai Talak

1092

1079

2143

904

1041

933

3.

Ekonomi
Syariah

0

0

0

0

3

3

3.

Perkara lain

358

358

346

369

294

626

Diputus

1.

36

Diterima

Jenis Perkara

Diputus

No

2.

Diterima

2018

Diputus

2017

Diterima

2015
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3535

f.

3418

3535

3188

3682

3656

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, kasasi, pk

diperbandingkan

dengan

perkara

di

tahun-tahun

sebelumnya

dan

digambarkan sebagai berikut :

No

Perkara dan Upaya Hukum

2016

2017

2018

A.
B.

Perkara Putus
Upaya Hukum :
1. Banding
2. Kasasi
3. Peninjaun Kembali

3523

3188

3656

13
3
0

5
2
1

15
2
0

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
pada tahun 2018 sebagai berikut :
g. Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

diperbandingkan

dengan

perkara

di

tahun-tahun

sebelumnya

dan

digambarkan sebagai berikut :

No

Keadaan Perkara

2016

2017

2018

1.

Putusan yang diterima

100%

100%

100%

h. putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No

Keadaan Perkara

2016

2017

2018

1.

Perkara yang dimohon sita

1

0

1

Jumlah

1

0

1

No

Keadaan Perkara

2016

2017

2018

1.

Permohonan Eksekusi

1

-

-
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Jumlah
i.

1

-

-

perkara prodeo yang diselesaikan

diperbandingkan

dengan

perkara

di

tahun-tahun

sebelumnya

dan

digambarkan sebagai berikut :

No

Keadaan Perkara

2016

2017

2018

1.

Perkara Prodeo

17

15

29

Jumlah

17

15

29

j.

perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Purwodadi jumlah perkara yang
diterima 3682 perkara dan yang dilaksanakan melalui sidang keliling
sebanyak 197 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun
sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :
No

Keadaan Perkara

2016

2017

2018

1.

Sidang Keliling

892

113

197

Jumlah

892

113

197

Dari 197 perkara yang di bawa ke lokasi sidang keliling seluruhnya dapat
diselesaikan. Hal ini menggambarkan bahwa sidang keliling telah
dilaksanakan dengan baik.
k. Perkara (voluntair) identitas hukum

diperbandingkan

dengan

perkara

di

tahun-tahun

sebelumnya

digambarkan sebagai berikut :
No

Keadaan Perkara

2016

2017

2018

1.

Perkara Itsbat Terpadu

33

32

29

2.

Diselesaikan

32

30

29
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l.

Pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum

diperbandingkan

dengan

perkara

di

tahun-tahun

sebelumnya

dan

digambarkan sebagai berikut :

No

Keadaan Perkara

2015

2017

2018

1.

Orang yang dilayani

788

731

746

m. putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak
diputus.

diperbandingkan

dengan

perkara

di

tahun-tahun

sebelumnya

dan

digambarkan sebagai berikut :

No

Jenis Perkara

2016

2017

2018

1

Ekomi syariah
Jumlah

0
0

0
0

3
3

.
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALI
CAPAI
(%)
SASI (%) AN (%)

Terwujudnya
a.
Proses Peradilan
yang
Pasti b.
Transparan dan
Akuntabel
c.

Tercapainya penyelesaian perkara
yang diterima

100%

100%

100%

Terwujudnya
persidangan
perkara secara sederhana, cepat
dan biaya ringan

85%

82%

96%

99%

99%

100%

d.

Semua pencari keadilan terlayani
secara prima

88%

88%

100%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e.
f.
Peningkatan
efektitifitas
pengelolaan

g.
h.

Tercapainya putusan hakim yang
memberikan rasa keadilan yang
maksimal

Tercapainya realisasi anggaran
yang maksimal dan akuntabel
Tercapainya penilaian pegawai
secara menyeluruh
Diterimanya isi putusan atau
penetapan oleh para pihak
Diterimanya salinan putusan /
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penyelesaian perkara

i.
j.

k.
Meningkatnya
Akses
Peradilan
bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan

l.
m.
n.
o.
p.

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan Pengadilan

q.

penetapan oleh para pihak
Tercapainya penyelesaian perkara
melalui mediasi
Terlaksananya pengiriman berkas
perkara yang dimohonkan upaya
hukum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Terlaksananya
transparansi
putusan yang menarik perhatian
masyakat
Tercapainya penyelesaian perkara
melalui prodeo
Terlaksananya
penyelesaian
perkara yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan
Terlaksananya
penyelesaian
perkara (voluntair) identitas
hokum
Terlaksananya
pos
layanan
bantuan hukum bagi masyarakat
yang awam hukum
Terlaksananya
sarana
yang
memadai
bagi
masyarakat
pencari keadilan
Terlaksananya putusan perkara
yang ditindak lanjuti
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92%

9,67%

10,5%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

94%

86%

86%

100%

100%

100%

95%

97%

102%

75%

100%

125%

100%

100%

100%

97%

0%

0%
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MATRIK RENSTRA 2015 – 2019
N
O

Tujuan

1

2

1

Terwujudn
ya Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transpara
n
dan
Akuntable

Uraian

Sasaran

Indikator
Kinerja
3

Targer
4

5

Tercapainya
penyelesaian
perkara yang
diterima

Penyelesaian
semua
perkara tahun
berjalan dan
sisa
tahun
sebelumnya

Terwujudn
ya Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transpara
n
dan
Akuntable

Terwujudnya
persidangan
perkara
secara
sederhana,
cepat
dan
biaya ringan

Penyelesaian
perkara
sesuai dengan
aturan yang
berlaku

Tercapainya
putusan
hakim yang
memberikan
rasa keadilan
yang
maksimal

Pihak
berperkara
mendapatkan
rasa keadilan
seperti yang
diharapkan

Uraian

Target

Stategis

Indikator
Kinerja
6

201
5

201
6

201
8

201
8

201
9

Program

Kegiatan

7

8

9

10

11

12

13

Presentase
sisa
perkara
yang
diselesaika
n

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Peningkata
n
manajeme
n Peradilan
Agama

Penyelesaia
n tunggakan
perkara
tahun
sebelumnya

Presentase
perkara
yang
diselesaika
n
tepat
waktu
Presentase
penurunan
sisa
perkara

80%

81%

82%

85%

85%

Peningkata
n
manajeme
n Peradilan
Agama

Meningkatk
an kualitas
dan
frekuensi
sidang

85%

85%

86%

90%

90%

Presentase
perkara
yang tidak
mengajuka
n
upaya
hukum
,
banding,
kasasi,PK

99%

99%

99%

99%

99%
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Meningkatk
an
aksebilitas
putusan dan
kualitas
kerja hakim
Peningkata
n
manajeme
n Peradilan
Agama

Meningkatk
an kualitas
SDM aparat
peradilan

Indikator
Kinerja
14
Tercapain
ya
penyelesa
ian
tunggaka
n perkara
tahun
sebelumn
ya sesuai
target
Tercapain
ya jumlah
perkara
yang
disidang
semakin
bertamba
h
dan
menamba
h jumlah
majelis
yang
bersidang
Tercapain
ya hasil
putusan
yang adil,
pasti dan
bermanfa
at

Target

Rp

15

16

Semua sisa
perkara
pada
tahun
sebelumny
a
bisa
diselesaika
n
pada
tahun
berjalan
Perkara
bisa
diselesaika
n
dalam
waktu
kurang
dari
5
bulan

Perkara
bisa
diselesaika
n
pada
tingkat
pertama
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2

Peningkat
an
efektitifita
s
pengelolaa
n
penyelesai
an perkara

Tercapainya
pelayanan
masyarakat
pencari
keadilan
yang
maksimal

Semua
pencari
keadilan
terlayani
secara prima

Index
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan
peradilan
meningkat

86%

87%

88%

90%

90%

Peningkata
n
manajeme
n Peradilan
Agama

Melaksanak
an
survei
kepuasan
masyarakat

Tercapainya
realisasi
anggaran
yang
maksimal
dan
akuntabel

Realisasi
Anggaran
sesuai
perencanaan
dan aturan

Presentase
penyerapa
n anggaran
DIPA

98%

99%

99%

100
%

100
%

Dukungan
manajeme
n
dan
pelaksanaa
n
tugas
teknis
lainnya

Tercapainya
penilaian
pegawai
secara
menyeluruh

Hasil
Pengukuran
kinerja
pegawai
sesuai dengan
perjanjian
kinerja

Presentase
penilaian
sasaran
kerja
pegawai

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Dukungan
manajeme
n
dan
pelaksanaa
n
tugas
teknis
lainnya

Diterimanya
isi putusan
atau
penetapan
oleh
para
pihak

Penyampaian
isi
putusan
dilakukan
paling lambat
sehari setelah
putusan
dibacakan

Presentase
isi putusan
yang
diterima
oleh para
pihak tepat
waktu

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Melaksanak
an
penyerapan
anggaran
DIPA sesuai
dengan
perencanaa
n
Melaksanak
an
monitoring
pegawai
dengan
mereviu
perjanjian
kinerja
Melakukan
pengiriman
isi putusan
setelah
perkara
diputus

Peningkat
an
efektitifita
s
pengelolaa
n
penyelesai
an perkara
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Tercapain
ya
aparatur
pengadila
n
yang
berorient
asi pada
pelayanan
prima
Tercapain
ya
penyerap
an DIPA
secara
optimal
Tercapain
ya
SKP
pegawai
sesuai
dengan
perjanjian
kerja
Tercapain
ya
penyamp
aian
isi
putusan
kepada
para
pihak
secara
cepat

Semua
pencari
keadilan
terlayani
secara
prima

Realisasi
anggaran
sesuai
dengan
output
yang
diharapka
n
Kinerja
pegawai
semakin
meningkat

Para
pencari
keadilan
mendapat
isi putusan
paling
lambat
sehari
setelah
putusan
dibacakan

10.606.205.000
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Diterimanya
salinan
putusan
/
penetapan
oleh
parapihak

Penyampaian
salinan
/
penetapan
dilakukan
paling lambat
satu minggu
setelah
putusan
dibacakan

Presentase
salinan
putusan /
penetapan
yang
diterima
oleh para
pihak tepat
waktu

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Melakukan
pengiriman
salinan
putusan /
penetapan
setelah
perkara
diputus

Tercapain
ya
penyamp
aian
salinan
putusan /
penetapa
n kepada
para
pihak
secara
cepat

Tercapainya
penyelesaian
perkara
melalui
mediasi

Setiap
perkara yang
masuk
sebagian
besar
diselesaikan
dengan
mediasi

Presentase
perkara
yang
diselesaika
n melalui
mediasi

90%

90%

92%

92%

93%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Memaksima
lkan sistem
mediasi
kepada para
pihak sesuai
Perma No. 1
Tahun 2016

Terlaksanany
a pengiriman
berkas
perkara yang
dimohonkan
upaya
hukum
sesuai
dengan
ketentuan
yang berlaku

Pengiriman
berkas
perkara yang
dimintakan
upaya hukum
dilakukan
dengan benar
dan efektif

Presentase
berkas
perkara
yang
dimohonka
n banding,
kasasi, dan
Pk
yang
diajukan
secara
lengkap
dan tepat
waktu

70%

70%

75%

80%

80%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Pengiriman
berkas
perkara
upaya
hukum
sesuai
aturan

Tercapain
ya
penyelesa
ian
perkara
melalui
mediasi
sehingga
lebih
cepat
Tercapain
ya
pengirima
n berkas
perkara
yang
dimintaka
n upaya
hukum
sesuai
dengan
aturan
yang
berlaku

Para
pencari
keadilan
mendapat
salinan
putusan /
penetapan
paling
lambat
satu
minggu
setelah
putusan /
penetapan
dibacakan
Semakin
banyak
perkara
yang
diselesaika
n melalui
mediasi

Berkas
perkara
diterima
tingkat
banding/M
A lengkap
paling
lambat :
- banding
30 hari
sejak
permoho
nan;
- Kasasi 60
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hari sejak
permoho
nan;
- PK
30
hari sejak
jawaban;

3

Meningkat
nya Akses
Peradilan
bagi
masyaraka
t
miskin
dan
terpinggirk
an

Terlaksanany
a
transparansi
putusan
yang
menarik
perhatian
masyakat

Transparansi
peradilan bisa
diakses
masyarakat
secara cepat
dan mudah

Tercapainya
penyelesaian
perkara
melalui
prodeo

Terlayaninya
Pihak
berperkara
yang
tidak
mempunyai
biaya

Meningkat
nya Akses
Peradilan
bagi
masyaraka
t
miskin
dan
terpinggirk
an

Presentase
putusan
yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syari`ah)
yang dapat
diakses
secara
online
dalam
waktu
1
hari sejak
diputus
Presentase
perkara
prodeo
yang
diselesaika
n

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Upload
putusan
yang telah
berkekuatan
hukum
tetap secara
keseluruhan

Tercapain
ya hasil
putusan
yang bisa
cepat di
akses
masyarak
at

Upload
putusan
yang
menarik
perhatian
one
day
one
publish

92%

92%

94%

100
%

100
%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Membebask
an
biaya
perkara bagi
masyarakat
yang tidak
mampu

Tercapain
ya
penyelesa
ian
perkara
bagi
masyarak
at
yang
tidak
mampu

Pihak
berperkara
yang tidak
mampu
mendapat
fasilitas
beracara
secara
prodeo
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Terlaksanany
a
penyelesaian
perkara yang
diselesaikan
diluar
gedung
pengadilan

Terjangkauny
a
tempat
sidang
bagi
masyarakat
yang
sulit
mengakses
kantor
Pengadilan
Agama
Purwodadi

Presentase
perkara
yang
diselesaika
n
diluar
gedung
pengadilan

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Memberika
n akses bagi
pencari
keadilan
yang
sulit
menjangkau
kantor
Pengadilan
Agama

Terlaksanany
a
penyelesaian
perkara
(voluntair)
identitas
hukum

Masyarakat
semakin
menyadari
pentingnya
memiliki
identitas
hukum

Presentase
perkara
permohona
n
(Voluntair)
identitas
hukum

94%

95%

95%

95%

95%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Memberika
n
kemudahan
perkara
permohona
n Voluntair
dengan
sidang
terpadu

Terlaksanany
a
pos
layanan
bantuan
hukum bagi
masyarakat
yang awam
hukum

Masyarakat
yang awam
hukum dan
kurang
mampu bisa
beracara&me
ndapat advise
hukum secara
benar

Presentase
pencari
keadilan
golongan
tertentu
yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(posbakum
)

75%

75%

75%

80%

80%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Penyediaan
pos layanan
bantuan
hukum bagi
yang awam
hukum
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Tercapain
ya
pelaksana
an
penyelesa
ian
perkara
bagi
orang
yang tidak
mempuny
ai akses,
atau sulit
ke
Pengadila
n Agama
Tercapain
ya
penyelesa
ian
perkara
voluntair
identitas
hukum
sepenuhn
ya
Terlayani
nya orang
yang ingin
beracara
maupun
konsultasi
hukum
bagi
orang
yang
awam
hukum

Terjangkau
nya
Tempat
Sidang
bagi orang
yang
rumahnya
jauh

25.000.000

Tertib
administra
si
kependud
ukan

Masyaraka
t semakin
teredukasi
masalah
hukum

105.000.000
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4

Meningkat
nya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Terlaksanany
a
sarana
yang
memadai
bagi
masyarakat
pencari
keadilan

Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
dan
prasarana
untuk
peningkatan
pelayanan
publik

Terlaksanany
a
putusan
perkara yang
ditindak
lanjuti

Putusan yang
mengandung
tindak lanjut
dipatuhi oleh
para pihak

Meningkat
nya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Presentase
sarana dan
prasarana
yang ada
dan
bisa
digunakan

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
sarana dan
dan
prasarana
untuk
pelayanan
publik

Terpenuhi
nya
sarana
dan
prasarana
yang
menunjan
g

Sarana dan
prasarana
untuk
menunjan
g
pelayanan
publik
memadai

Presentase
putusan
perkara
perdata
yang
ditindak
lanjuti
(dieksekusi
)

97%

97%

97%

98%

98%

Peningkata
n
Manajeme
n Peradilan
Agama

Menyelesaik
an perkara
yang
dimohonkan
eksekusi

Tercapain
ya
peningkat
an
eksekusi
dari
perkara
yang
seharusm
nya
dieksekusi

Putusan
yang bisa
dieksekusi
segera
ditindaklan
juti
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4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja

Faktor-faktor penyebab kegagalan/penurunan kinerja:


Etos kerja belum maksimal;



Kurangnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi;



Antara kebutuhan dan anggaran yang masih belum seimbang;



Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang tupoksi.



Rasio antara beban kerja dan pegawai tidak seimbang;



Masih terdapat aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik /
indisipliner;



Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;



Adanya praktek makelar kasus yang terkadang mencatut nama pejabat
pengadila Agama Purwodadi;
Faktor-faktor penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:


Adanya pemilihan role model pegawai serta pemberian reward bagi
pegawai yang berprestasi



Adanya kepambahan fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran



Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan dinas/instansi lain



Adanya kegiatan tahunan penyuluhan hukum di wilayah kab
grobogan



Adanya peningkatan kualitas SDM hakim dan pegawai dengan
banyak diadakannya diskusi hukum, workshop, mupun DDTK yang
menyangkut tusi



Optimalisasi pengawasan dengan memberdayakan hawasbid secara
simultan



Penegakann disiplin hakim maupun pegawai



Bedah berkas secara berkala

Solusi yang telah dilakukan:


Menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi segenap hakim dan
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pegawai


Mendorong kreatifitas pegawai untuk kemajuan kantor dan masingmasing bisa bekerja secara mandiri dalam kerangka team work.

5. Analisa Sumber Daya

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Purwodadi menangani perkara
sebanyak 3682 perkara. Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah perkara,
majelis, dan panitera sehingga menghambat dalam penyelesaian BAS. Banyak
pegawai yang rangkap jabatan sehingga kurang fokus terhadap perkerjaannya.
Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Purwodadi setiap bulannya
terdiri dari perkara baru kurang lebih 300 perkara ditambah sisa bulan yang lalu,
dengan jumlah pegawai 41 orang dengan rincian sebagai berikut :
01. Ketua

1 orang

02. Wakil Ketua

1 orang

03. Hakim

16 orang

04. Pejabat Kepaniteraan

4 orang

05. Pejabat Kesekretariatan

3 orang

06. Panitera Pengganti

5 orang

07. Jurusita Pengganti

9 orang

08

Staf

2 orang

09

Tenaga Honor pramubhakti

8

orang

6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2018
sebagian besar telah terlaksana dan mendapatkan hasil yang mendekati target
atau bahkan ada yang sesuai target. Meski demikian masih terdapat program
yang

hasilnya

belum

sesuai

target

yang

telah

ditetapkan.

Berikut

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:


Program pos pelayanan hukum
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Pengadilan Agama Purwodadi sebagai salah satu lembaga peradilan
sesuai dengan Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang RI No.50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama yang mempunyai fungsi diantaranya adalah memberikan pelayanan
teknis dan administrasi yustisial bagi perkara yang diajukan di Pengadilan
Tingkat pertama untuk Wilayah Kabupaten Grobogan.
Keluaran (output) diadakannya Penyelenggaraan pos pelayanan bantuan
hukum yaitu untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap
keadilan di wilayah hukum Pengadilan agama Purwodadi. Sehingga
Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan sesuai
dengan Undang Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang mempunyai fungsi diantaranya adalah memberikan pelayanan
teknis dan administrasi yustisial bagi perkara tingkat pertama.
Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Purwodadi mendapatkan anggaran
layanan pos bantuan hukum sebesar Rp. 95.760.000,- untuk 2110 jam
layanan. Penyedia jasa layanan pos bantuan hukum tahun anggaran 2018
adalah LBH ADHI PURWA yang berkedudukan di Kabupaten Grobogan.
Kontrak dengan penyedia jasa tersebut di mulai dari bulan Februari sampai
dengan bulan Desember. Dalam pelaksanaannya posbakum telah melayani
orang berperkara sebanyak 746 selama 2110 jam layanan. Hal tersebut
merupakan pencapaian kinerja yang baik karena melebihi dari target yang
telah ditetapkan yakni harus melayani 225 orang dalam 2110 jam layanan.


Program sidang diluar gedung pengadilan
Maksud

diadakannya

pengadilan/Sidang

Penyelenggaraan

Keliling

yaitu

untuk

sidang
memberikan

diluar
akses

gedung
kepada

masyarakat yang berdomisili jauh dari Kantor Pengadilan Agama
Purwodadi untuk tetap dapat mengikuti jalannya sidang di tempat yang
relatif terjangkau dari tempat tinggalnya. Dengan adanya pelaksanaan
Sidang Diluar Gedung Pengadilan/Sidang Keliling ini diharapkan bisa
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tercapai tujuan dari penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana,
dan biaya ringan, mengingat banyaknya wilayah Kecamatan yang menjadi
yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi. Di Tahun 2018 Anggaran Sidang
Keliling/ biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan sebesar Rp.
34.240.000,- untuk 120 perkara. Pelaksanaan sidang keliling dilakukan di 2
lokasi yaitu Kecamatan Gubug dan Wirosari selama 7 bulan.


Program bantuan pembebasan perkara
Maksud diadakannya Pembebasan biaya perkara yaitu untuk memberikan
akses kepada masyarakat yang tidak mempunyai biaya

tetapi ingin

mencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan agama Purwodadi.
pemebasan

biaya

perkara

adalah

untuk

menunjang

kelancaran

penyelesaian perkara, dengan tersedianya biaya perjalanan perkara prodeo
bagi Jurusita / Jurusita Pengganti dalam melaksanakan pemanggilan
terhadap para pihak perkara prodeo. Hal tersebut disebabkan karena pada
dasarnya perkara prodeo merupakan perkara yang tidak dikenakan biaya.
Tahun 2018 Anggaran untuk biaya pembebasan biaya perkara sebesar Rp.
3.250.000,- untuk melayani 13 Perkara. Sampai bulan Desember 2018
biaya tersebut sudah habis dengan penyerapan sebesar 100%.


Program sidang itsbat nikah terpadu
Pelayanan sidang itsbat nikah terpadu di Tahun 2018 merupakan
kerjasama 3 instansi yaitu Pengadilan Agama, Departemen Agama (KUA),
Disdukcapil. Pelaksanaannya difasilitasi oleh Pemda Grobogan, karena
merupakan salah satu program kerja Pemerintah Kabupaten Grobogan dan
Pengadilan Agama Purwodadi. Tujuan dari diadakannya sidang terpadu ini
adalah untuk tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi ini
gunanya memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status
pribadi maupun status hukum

atas setiap peristiwa kependudukan &

peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk. Produk yang
dihasilkan dari adanya sidang ini adalah penerbitan buku nikah & akta
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kelahiran dalam satu waktu. Tahun

2018 jumlah orang yang terlayani

sebanyak 21 pasangan.


Program penataan arsip perkara
Pada tahun 2018 telah berhasil dilaksanakan sebagian penataan arsip
perkara lama yang terbengkalai, karena tempat penyimpanan arsip perkara
pernah kebanjiran sehingga merusak arsip perkara.



Program pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP
Sudah menjadi komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama Purwodadi
untuk selalu menempatkan pelayanan masyarakat secara prima menjadi
salah satu prioritas utama. Pengadaan sarana dan prasarana terutama
yang berbasis TI menjadi hal yang penting untuk memberi pelayanan
secara cepat, transparan dan akuntabel. Pada tahun 2018 terdapat
pengadaan belanja modal untuk mendukung kinerja pegawai terutama
mendukung perkembangan aplikasi SIPP yang menjadi kawal depan
penanganan perkara secara software berbasis TI. Tambahan sarana dan
prasarana tersebut melipti meubeler untuk pelayanan publik, laptop,
maupun tambah daya listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik
operasional kantor.



Program peningkatan kepuasan pelayanan publik
Berdasar hasil survey tingkat kepuasan pelayanan publik PA purwodadi
mendapat hasil bahwa sebagian besar masyarakat pencari keadilan
merasa puas, salah satu indikasinya tidak banyak perkara yang
mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Dari kegiatan tersebut diatas keberhasilan diakibatkan karena komitmen yang
tinggi untuk terus meningkatkan kinerja.
Sedangkan program yang belum berhasil mendukung terlaksananya pernyataan
kinerja adalah:


Program penyelesaian sisa perkara tahun berjalan
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Penyebab kegagalan program penyelesaian sisa perkara tahun 2018
adalah SDM yang kurang dalam menangani perkara serta banyak perkara
yang penyelesaiannya lama dikarenakan para pihak tidak secara rutin
datang ke persidangan meskipun telah diadakan pemanggilan, sehingga
perkara ditunda dan dilakukan pemanggilan ulang


Program upload putusan one day one publish
Program upload putusan one day one publish sedianya dimaksudkan untuk
transparansi putusan pengadilan. Masyarakat yang ingin mengetahui isi
putusan yang telah putus hari itu bisa langsung mengakses/mengetahuinya
dengan membuka direktori putusan dimana saja dan kapan saja, tentu
dengan support dari teknologi informasi. Kegagalan program ini karena
belum siapnya materi yang hendak diupload dan personal yang khusus
mengupload masih menghandle pekerjaan yang lain.



Program penyelesaian perkara melalui mediasi
Program ini sedianya dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara hanya
sampai tingkat mediasi jadi tidak perlu sampai pemeriksaan pokok perkara.
Dengan penyelesaian perkara sampai tingkat mediasi itu berarti akan
memotong alur hukum acara secara lebih singkat. Masyarakat yang
berperkara bisa menyelesaikan perkara secara cepat, tepat dan biaya yang
rendah, karena prosesnya lebih sederhana. Penyebab kegagalan program
ini karena banyak pihak berperkara yang tidak menghadiri sidang

SOLUSI MENGATASI KEGAGALAN PELAKSANAAN PERNYATAAN KINERJA


Internalisasi

visi

dan

misi

Pengadilan

Agama

Purwodadi

dengan

membentuk tim paduan suara visi misi yang bertugas untuk pengucapan
visi dan misi pada saat apel pagi hari senin ataupun acara resmi kantor .


Meminta penambahan jumlah pegawai terutama panitera pengganti untuk
menambah personal yang menangani perkara
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Penunjuk personal khusus yang bertugas untuk mempersiapkan dan
mengupload putusan



Mengadakan sosialisi visi, misi, program Pengadilan Agama kepada
masyarakat pencari keadilan sehingga mereka semakin mengerti tata cara
beracara di pengadilan, hak dan kewajiban para pihak sehingga mereka
bisa mendapat kepastian hukum sesuai yang diharapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur
tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi.
Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan,
program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja
selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja diperoleh kesimpulan sementara bahwa
pada Tahun 2018 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi
kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi. Namun mengingat anggaran
yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka capaian kinerja
Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 sudah cukup baik.
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan
misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan
dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk
kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus
menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana,
dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Purwodadi
dapat meningkat.
Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi
yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 merupakan tahun yang kesekian
diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja
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(performance base budgeting), dan kebijakan baru RAPBN yaitu pernyatuan
anggaran (unified budget) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan
menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran
2018 adalah sebesar Rp.10.221.061.000-, dengan realisasi sebesar Rp.
10.145.636.272,- atau sebesar 99.26% dari total anggaran dan DIPA.04 Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar
Rp.133.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.809.500,- atau sebesar
96.67% dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran
serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai :
1. Pendapatan
Realisasi Pendapatan
-

Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara
bukan pajak.

-

Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.

-

Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2018.

2. Belanja
a. Realisasi Belanja
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan
dan

efisiensi,

namun

tetap

menjamin

terlaksananya

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana

kegiatan-kegiatan
Kerja Kementerian

Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Purwodadi meliputi belanja pegawai
dan belanja barang (operasional dan non operasional), dan belanja modal.
Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel
berikut ini:
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Tabel.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana
Uraian
Anggaran DIPA
Realisasi Belanja
1
Rupiah Murni
(DIPA 01)
Rupiah Murni
(DIPA 04)
Jumlah

Persentase

2

3

4

Rp. 10.221.061.000,-

Rp. 10.145.636.272,-

99.26%

Rp.

Rp.

128.809.500,-

96.67%

Rp. 10.274.445.772,-

97.96%

133.250.000,-

Rp. 10.354.311.000,-

Tabel.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan
Program DIPA-01
Kode

Program

Uraian Jenis Belanja

Anggaran DIPA

Realisasi Belanja

Perse
n-tase

1

2

3

4

5

6

005.01
01

1. Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya

a. Belanja Pegawai
1. Pembayaran gaji dan
tunjangan

Rp.9.191.548.000,-

Rp.9.126.783.028,-

99%

b. Belanja Barang

Rp.

820.013.000,-

Rp.809.753.404,-

98%

Pengadaan Sarana dan
Prasarana di lingkungan
Peradilan Tingkat Banding
dan Tingkat Pertama

Rp.

209.500.000,-

Rp.209.100.000,-

99%

Jumlah

Rp 10.221.061.000,-

Rp. 10.145.636.432,-

99,%

2.

Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Tabel.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan
Program DIPA-04
Kode

Program

1
005.04.08

2
Program
Manajemen
Agama

Uraian
Belanja
Peningkatan
Peradilan

Jenis

Anggaran DIPA

Realisasi
Belanja

Persentase

3
1.
Pembebasan
biaya perkara

4
Rp. 3.250.000,

5
Rp. 3.250.000,

6
100%

2. Sidang diluar
gedung
Pengadilan

Rp.34.240.000,-

Rp.33.950.000,-

99%
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3. Perjalanan
sidang diluar
gedung
Pengadilan

Rp.95.760.000,-

Rp.91.609.500,-

95%

Jumlah

Rp.131.500.000,-

Rp.128.809.500,-

96%

Tabel.4
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per output kegiatan
Realisasi
Output
Uraian Jenis Belanja
Pengembalian
Belanja
2
4
1
1066.001

Layanan dukungan manajemen pengadilan

Rp.

35.000,-

1066.994

Layanan perkantoran

Rp.

74.989.728,-

1071.951

Pengadaan sarana dan prasarana

Rp.

400..000,-

Jumlah

Rp

75.424.728,-

b. Hambatan dan Kendala :
1) Tercapainya target keseluruhan sebesar 99% dalam penggunaan
anggaran pada DIPA.01 dengan rincian layanan dukungan manajemen
peradilan sebesar 99%, layanan perkantoran 99% serta peningkatan
sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung mencapai sebesar
99% dan penggunaan anggaran pada DIPA.04 dengan rincian belanja,
pembebasan biaya perkara sebesar 100%, penyelenggaraan sidang
diluar gedung pengadilan sebesar 99%, Jasa konsultasi Pos Bantuan
Hukum 95 %. Ada beberapa hal yang menjadi kendala penyerapan
pada DIPA.01 yaitu terdapat pengembalian belanja pegawai, sehingga
penyerapan anggaran menjadi belum maksimal, serta ada beberapa
belanja rutin akun 52 yang tidak bisa terserap sempurna. Penyerapan
pada DIPA.04 tidak maksimal dikarenakan terdapat sisa anggaran dari
sisa kontrak posbakum, sudah dilakukan pergeseran ke komponen
sidang diluar gedung pengadilan akan tetapi tidak bisa digeser
semuanya karena ada batasan dari Depkeu bahwa pergeseran dibatasi
maksimal 10% dari pagu anggaran
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian
sasaran yang ditetapkan pada tahun 2018, meskipun dalam kenyataannya dari
sasaran

yang

ditetapkan

tersebut

belum

dapat

diwujudkan

secara

keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (outcome) belum secara tegas
mendefinisikan indikator kinerja (outcome ) untuk seluruh sasaran yang ada
sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
2. Pada LKjIP Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018 ini menyampaikan
terjadinya reviu Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan reviu
Renstra Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2015-2019 rangka penerapan
Reformasi

Birokrasi

Mahkamah

Agung

pada

area

akuntabilitas

dan

mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung
sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12
Nopember 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
3. Tahun 2018 sebagai tahun Keempat Rencana Strategis (Strategic Plan)
Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2015-2019 melaporkan suatu capaian
kinerja (Performance Result) yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun
2018 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan) tahun
berjalan maupun beberapa tahun sebelumnya dari core bussines (ciri khas)
badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait
dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang
diproses di Pengadilan Agama Purwodadi.
4. Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang
telah diuraikan pada Bab diatas, dan dengan gambaran capaian sasaran
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kinerja diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang
akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan
dicapai. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
organisasi

yang

akan

terlaksana

apabila

unit-unit

dan

komponen

pendukungnya saling mengisi, terencana, terstruktur dan terprogram secara
komprehensif.
5. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang
akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan
khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi oleh karenanya masalah sarana
dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat
tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan
masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan
peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya
intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud
good governance.
6. Pengadilan

Agama

Purwodadi

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dan bertekad untuk secara bertahap
dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas
pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas
pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai
pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya
pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih.
Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah
dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwodadi.
7. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini dapat
memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi
dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan
Agama Purwodadi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini
juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam
penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana
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Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana
Strategis (Strategic Plan) di masa yang akan datang.
B. SARAN
Dalam

melaksanakan

sesuatu

pekerjaan,

tentunya

terdapat

juga

pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian
yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta
perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Agama
Purwodadi. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih
baik dimasa yang akan datang :
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKjIP), sebagai instrument control yang objektif
dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja
Pengadilan Agama Purwodadi sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari
tugas fungsinya

dan

keterampilan

Sumber

Daya

Manusianya

untuk

peningkatan penyelesaian perkara.
2. Dalam

menetapkan

target

pada

rencana

kinerja

tahunan

harus

membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang
ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis
pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif
yang tidak berpihak. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
sebagai punish and reward instrument

merupakan mata rantai yang tidak

terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja
utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
4. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKjIP pada Pengadilan Agama
Purwodadi mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,
Penganggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain :
a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana
Kinerja

Tahunan,

penganggaran,

Perjanjian

memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
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b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang
handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga
Mahkamah

Agung

dan

jajaran

peradilan

di

bawahnya

dapat

memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
5. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 2019.
6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran
data

kinerja

sehingga

menggambarkan

kondisi

indikator
nyata

keberhasilan
yang

yang

diharapkan

diperoleh

dapat

masyarakat.

Agar

implementasi SAKjIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas
antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga
kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan
akuntabel.
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LAMPIRAN
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PERJANJIAN KINERJA
2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: Drs. H. Toha Mansyur, SH,MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama

: Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget 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.
Purwodadi, 3 Januari 2018
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH
NIP 195705021981031006

Drs. H. Toha Mansyur, SH.,MH.
NIP 196007031987031002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NO
1.

2.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya
proses a. Persentase sisa perkara
peradilan
yang
pasti,
yang diselesaikan
transparan dan akuntabel
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa
perkara
d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
e. Index responden pencari
keadilan
yang
puas
terhadap layanan peradilan
f. Presentase
penyerapan
anggaran DIPA
g. Presentase
penilaian
sasaran kinerja pegawai
Peningkatan
efektifitas a. Persentase isi putusan
pengelolaan
penyelesaian
yang diterima oleh para
perkara
pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang
diselesaikan
melalui
mediasi
c. Persentase berkas perkara
yang dimohonkan banding,
kasasi, pk yang diajukan
secra lengkap dan tepat
waktu
d. Prosentase putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah)
yang
dapat
diakses
secara
online
dalam waktu 1 hari sejak

TARGET
100%
85%
90%
99%

90%

100%
100%
100%

92%

80%

100%
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3.

diputus
Meningkatnya
akses a. Persentase perkara prodeo
peradilan bagi masyarakat
yang diselesaikan
yang
miskin
dan
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan diluar
gedung pengadilan
c. Persentase
perkara
permohonan
(Voluntair)
identitas hukum
d. Persentase
pencari
keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan
bantuan hukum (posbakum

100%

100%

95%

80%

e. Presentase sarana dan 100%
prasarana yang ada dan
bisa digunakan
4.

Meningkatnya
kepatuhan Persentase putusan perkara
terhadap putusan pengadilan. perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

98%

Kegiatan
Anggaran
1. Pembebasan Biaya Perkara
Rp. 3.250.000,2. Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Pengadilan
Rp. 25.000.000,3. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
Rp. 105.000.000,-

Purwodadi, 3 Januari 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Ketua Pengadilan Agama

Jawa Tengah

Purwodadi,

Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH
NIP 195705021981031006

Drs. H. Toha Mansyur, SH.,MH.
NIP 196007031987031002
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Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: ALI CHOEMAEDI, S.H.

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: Drs. H. THOHA MANSYUR, S.H., M.H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan

dalam dukumen Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi, 2 Januari 2018
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H

ALI CHOEMAEDI, SH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Unit Kerja : Pengadilan Agama Purwodadi
NO
1.
2.

3
4

SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
Penyusunan Laporan Tahunan
Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Renstra,
IKU, RKT, PKT)
Penyusunan Program Kerja dan
RKA-KL
Mengkordinir Meja Informasi dan
Meja Pengaduan

5

Mengkordinir
Pengelolaan
Informasi dan Web Pengadilan
Agama Purwodadi

6

Membuat , menandatangai dan
menilai SKP Kepala Sub Bagian
Mengkordinir pengelolaan surat
keluar
Mengkordinir pengelolaan surat
masuk
Mengikuti dan notulen Rapat
Dinas
Rapat Baperjakat

7
8
9
10
11
12

13

Mengkordinir pelengkapan berkas
remunerasi
Mengkordinir
pelaksanaan
perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan dan
perpustakaan
Menandatangi
Berita
Acara
Rekonsiliasi SAKPA dan SIMAK
BMN

INDIKATOR KINERJA
Tersusunya Laporan Tahunan
Tersusunannya
Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
(Renstra, IKU, RKT, PKT)
Tersusunannya Program Kerja
dan RKA-KL
Terselenggarnya
koordinasi
Meja Informasi dan Meja
Pengaduan
Terselenggaranya koordinasi
Pengelolaan Informasi dan
Web
Pengadilan
Agama
Purwodadi
Tersusunya SKP Kepala Sub
Bagian
Terselenggarannya koordinasi
pengelolaan surat keluar
Terselenggaranya koordinasi
pengelolaan surat masuk
Tercatatnya notulen Rapat
Dinas
Terselenggaranya
Rapat
Baperjakat
Terselenggaranya koordinasi
pelengkapan berkas remunerasi
Terselenggaranya koordinasi
pelaksanaan
perlengkapan,
rumah tangga, keamanan,
keprotokolan dan perpustakaan
Terselenggaranya Rekonsiliasi
SAKPA dan SIMAK BMN

TARGET
100 %
100 %

100 %
100 %

100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
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14
15
16

17

Menandatangi
Berita
Acara Terselenggaranya Rekonsiliasi
Rekonsiliasi BMN
BMN
Mengevaluasi realisasi anggaran
Terselenggaranya
evaluasi
realisasi anggaran
Memantau
pelaksanaan Terselenggaranya
evaluasi
pemeliharaan
Barang
Milik pelaksanaan
pemeliharaan
Negara
Barang Milik Negara
Memantau pengisian aplikasi Terselenggaranya
evaluasi
Komdnas,
Monev
Bapenas, pengisian aplikasi Komdnas,
SIKEP, SIMPEG, SIMARI
Monev
Bapenas,
SIKEP,
SIMPEG, SIMARI

100 %
100 %
100 %

100 %

Purwodadi , 2 Januari 2018
Ketua

Sekretaris

Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H

ALI CHOEMAEDI, SH
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Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: Drs. H. TOHA MANSYUR, SH, MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam dukumen Sasaran
Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 3 Januari 2018
PIHAK KEDUA

Drs. H. TOHA MANSYUR, SH, MH.

PIHAK PERTAMA

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.

Membuat segala kegiatan yang Terlaksananya
berhubungan dengan kepaniteraan
kepaniteraan

2.

Membuat
perencanaan
kegiatan Terlaksananya
posbakum, sidang keliling dan prodeo
kegiatan tersebut

3

Monitoring penyelesaian perkara

4

Merencanakan program peningkatan Terlaksananya
kinerja pegawai di kepaniteraan
kinerja

kegiatan

TARGET
di 100 %

penyelesaian 100 %

Terlaksananya
penyelesaian 100 %
perkara selama 1 tahun
peningkatan 100 %

Purwodadi, 3 Januari 2018
Ketua

Drs. H. TOHA MANSYUR, SH, MH.

Panitera

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.
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Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Dra. Hj. BAHIROH

Jabatan

: Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam dukumen Sasaran
Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 3 Januari 2018
PIHAK KEDUA

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

PIHAK PERTAMA

Dra. Hj. BAHIROH
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.

Membina dan mengawasi pelaksanaan Terciptanya tertib administrasi
tugas-tugas administrasi

2.

Memeriksa dan mengawasi
register, jurnal, buku induk

3

Memonitoring pembuatan laporan

4
5

TARGET
100 %

buku Terciptanya buku register, 100 %
jurnal, buku induk yang rapi

Terciptanya laporan yang tepat 100 %
waktu
Membuat program kerja
Terciptanya program kerja yang 100 %
tepat sasaran
Monitoring berkas perkara yang belum Terciptanya arsip perkara yang 100 %
masuk arsip
tertib dan rapi

Purwodadi , 3 Januari 2018
Panitera

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Wakil Panitera

Dra. Hj. BAHIROH
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Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: SUNARTO, S.Sos., M.H

Jabatan

: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH,MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan
dalam dukumen Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi
PIHAK KEDUA

H. EDY ISKANDAR, SH,MH.

Purwodadi , 3 Januari 2018
PIHAK PERTAMA

Sunarto, S.Sos., M.H.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Unit Kerja : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.
Membuat
dokumentasi dan Tersedianya dokumentasi dan
statistik perkara
statistik perkara
2.
Menyampaikan salinan putusan Terlaksananya penyampaian
atau
penetapan
Pengadilan salinan putusan atau penetapan
Agama
Pengadilan Agama
3
Menyampaikan Akta Cerai
Menyampaikan Akta Cerai
4
Menyimpan
dan
mengelola Terlaksananya penyampaian
berkas perkara yang telah selesai dan mengelola berkas perkara
seluruh proses administrasinya di yang telah selesai seluruh
ruang arsip
proses administrasinya di
ruang arsip
5
Menyimpan berkas perkara yang Terlasanakna penyimpananan
diajukan banding, kasasi dan berkas perkara yang diajukan
peninjauan kembali
banding, kasasi dan peninjauan
kembali
6
Membuat
laporan
keadaan Terlaksananya
pembuat
perkara secara periodik kepada laporan keadaan perkara secara
Pengadilan Tinggi Agama dan periodik kepada Pengadilan
Mahkamah Agung
Tinggi Agama dan Mahkamah
Agung
7
Mencatat berkas perkara yang Terlaksananya
pencatatan
diterima dari Ketua Majelis berkas perkara yang diterima
Hakim
dari Ketua Majelis Hakim
8
Mengikuti
dan
mencatat Terselenggaranya pencatanan
peristiwa hukum dalam setiap mencatat peristiwa hukum
persidangan
dalam setiap persidangan
9
Membuat dan menandatangani Terlaksananya pembuatan dan
BAS
penandatanganan BAS
10 Membantu
Ketua
Majelis Terlaksananya minutasi berkas
meminutasi berkas perkara
perkara
11 Meneruskan perintah
Ketua Terlaksananya perintah Ketua
Majelis kepada Jurusita/Jurusita Majelis
kepada
Pengganti untuk menyampaikan Jurusita/Jurusita
Pengganti
pemanggilan/pemberitahuan isi untuk
menyampaikan

TARGET
100 %
100 %

100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
100 %
100 %
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putusan
12

13

14

15

Melaporan hasil persidangan
kepada petugas meja I (kasir), II
dan III
Membuat
laporan
keadaan
perkara (diterima, diputus dan
minutasi
Menyerahkan salinan putusan
atau
penetapan
Pengadilan
Agama,
Pengadilan
Tinggi
Agama,
Mahkamah
Agung
kepada yang bersangkutan
Menerima memori / kontra
memori banding, memori / kontra
memori kasasi, jawaban /
tanggapan PK dan lain-lain

pemanggilan / pemberitahuan
isi putusan
Terlaksananya laporan hasil
persidangan kepada petugas
meja I (kasir), II dan III
Terlaksananya
pembuatan
laporan
keadaan
perkara
(diterima, diputus dan minutasi
Terlakasanya
penyerahan
salinan putusan atau penetapan
Pengadilan Agama, Pengadilan
Tinggi Agama, Mahkamah
Agung
kepada
yang
bersangkutan
Terlaksananya
penerimaan
memori / kontra memori
banding, memori / kontra
memori kasasi, jawaban /
tanggapan PK dan lain-lain

100 %

100 %

100 %

100 %

Purwodadi , 3 Januari 2018
Panitera

H. EDY ISKANDAR, SH,MH.

Panitera Muda Hukum

Sunarto, S.Sos., M.H.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Drs. WAKIRUDIN

Jabatan

: Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam dukumen Sasaran
Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 3 Januari 2018
PIHAK KEDUA

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

PIHAK PERTAMA

Drs. WAKIRUDIN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.

Menyelenggarakan
perkara permohonan

2.

Melakukan pemeriksaan buku register, Tercapainya buku register, 85 %
jurnal,
buku
induk
perkara jurnal, dan buku induk perkara
permohonan
permohonan yang tertib dan
tepat waktu
Meningkatnya pelayanan penerimaan Terciptanya pelayanan perkara 90 %
perkara dibidang permohonan
yang mudah dan cepat

3

4

5

administrasi Terciptanya
perkara

TARGET

administrasi 90 %

Melaksanakan
penerimaan,
dan Tercipnya pelayanan bagi para 90 %
administrasi perkara yang melakukan pihak dengan tepat waktu sesuai
upaya hukum
dengan undang-undang yang
berlaku
Melakukan dan mengkoordinir bantuan Terlaksananya panggilan yang 90 %
panggilan dari dan ke Pengadilan tepat waktu dan cepat
Agama Lain

Purwodadi , 3 Januari 2018
Panitera

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Panitera Muda Permohonan

Drs. WAKIRUDIN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: H. DJAMHURI, S.Ag

Jabatan

: Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH.,MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan
dalam dukumen Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 3 Januari 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. EDY ISKANDAR, SH.,MH.

H. DJAMHURI, S.Ag

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Unit Kerja : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.
Menyelenggarakan administrasi Terselenggaranya Administrasi
perkara gugatan
Gugatan
2.
Memeriksa
penulisan
buku Terlaksananya penulisan buku
register, jurnal, buku induk, yang register, jurnal, buku induk,
berkaitan dengan perkara gugatan yang berkaitan dengan perkara
gugatan
3
Mencatat berkas perkara yang Terselenggaranya pencatatan
diterima dari Ketua Majelis berkas perkara yang diterima
Hakim
dari Ketua Majelis Hakim
4
Mengikuti
dan
mencatat Terlaksananya
pencatanan
peristiwa hukum dalam setiap peristiwa hukum dalam setiap
persidangan
persidangan
5
Membuat dan menandatangani Terlaksanyanya
pembuatan
BAS
dan Penandatanganan BAS
6
Membantu
Ketua
Majelis Telaksananya
meminutasi
meminutasi berkas perkara
berkas perkara
7
Meneruskan perintah
Ketua Terlaksananya perintah Ketua
Majelis kepada Jurusita/Jurusita Majelis
kepada
Pengganti untuk menyampaikan Jurusita/Jurusita
Pengganti
pemanggilan/pemberitahuan isi untuk
menyampaikan
putusan
pemanggilan / pemberitahuan
isi putusan
8
Melaporan
hasil
kegiatan Terlaksanyanya laporan hasil
persidangan kepada petugas meja kegiatan persidangan kepada
I (kasir), II dan III
petugas meja I (kasir), II dan
III
9
Membuat
laporan
keadaan Terlaksanyanya
laporan
perkara (diterima, diputus dan keadaan perkara (diterima,
minutasi
diputus dan minutasi
10 Memeriksa dan bertanggung Terlaksananya pemeriksaaan
jawab atas penerimaan perkara dan bertanggung jawab atas
gugatan, perlawanan (verzet), penerimaan perkara gugatan,
pernyataan
banding,
kasasi, perlawanan
(verzet),
permohonan
PK,
eksekusi, pernyataan banding, kasasi,

TARGET
100 %
100 %

100 %

100 %

100 %
100 %
100 %

100 %

100 %

100 %
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11

12

13

penyelesaian dan penaksiran permohonan PK, eksekusi,
biaya PK dan eksekusi.
penyelesaian dan penaksiran
biaya PK dan eksekusi.
Memeriksa dan bertanggung Terlaksanyanya pemeriksaan 100 %
jawab atas penerbitan Surat dan bertanggung jawab atas
Kuasa
Untuk
Membayar penerbitan Surat Kuasa Untuk
(SKUM) yang dibuat rangkap Membayar (SKUM) yang
tiga, setelah diisi sesuai taksiran dibuat rangkap tiga, setelah
dan selembar diserahkan kepada diisi sesuai taksiran dan
calon penggugat
selembar diserahkan kepada
calon penggugat
Memeriksa dan bertanggung Terlaksanyanya pemeriksaan 100 %
jawab atas administrasi perkara dan bertanggung jawab atas
gugatan, penulisan buku-buku administrasi perkara gugatan,
register, jurnal, buku induk dan penulisan buku-buku register,
risalah lain yang sesuai dengan jurnal, buku induk dan risalah
pola bindalmin
lain yang sesuai dengan pola
bindalmin
Menyerahkan kembali surat Menyerahkan kembali surat 100 %
gugatan kepada calon penggugat
gugatan
kepada
calon
penggugat

Purwodadi , 3 Januari 2018
Panitera

Panitera Muda Gugatan

H. Edy Iskandar, SH.,MH.

H. DJAMHURI, S.Ag

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: NILA YUDAWATI, SH

Jabatan

: Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: ALI CHOEMAEDI, SH.

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam dukumen Sasaran
Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 3 Januari 2018
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ALI CHOEMAEDI, SH

NILA YUDAWATI, SH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

1.

Membuat laporan yang berhubungan Tersusunnya Laporan Tahunan, 100 %
dengan kinerja Instansi selama tahun Reviuw IKU, Reviuw Renstra,
berjalan
RKt, PKt, dan LKJiP

2.

Melakukan web develop

3

Membuat
perencanaan
berjalan&tahun-tahun kedepan

4

Melakukan
monitoring&evalusi Melakukan revisi DIPA
anggaran tahun berjalan

Updating web, maintenance, 100 %
monitoring&evaluasi perangkat
TI
tahun Tersusunnya RKAKL sesuai 100 %
dengan kebutuhan satker
100 %

Purwodadi , 3 Januari 2018
Sektretaris

Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan

ALI CHOEMAEDI, S.H.

NILA YUDAWATI, SH
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Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: GHUFRON, SHI

Jabatan

: Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: ALI CHOEMAEDI, SH.

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan
dalam dukumen Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 3 Januari 2018
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ALI CHOEMAEDI, SH

GUFRON, SHI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.
Menyusun Konsep SK Tentang Tersusundan
konsep
SK
Penanggungjawab BMN
Tentang
Penanggungjawab
BMN
2.
Melaksanakan
Perawatan Terlaksananya
Perawatan
terhadap Barang Milik Negara
terhadap Barang Milik Negara
3
Meneliti dan Mengolah Surat Terselenggaranya pengolahan
Masuk dan Keluar
Surat Masuk dan Keluar
4
Mengkoordinir dan mengevaluasi Terselenggaranya koordinaasi
Pelaksanaan
Tugas
Tenaga dan mengevaluasi Pelaksanaan
Honorer
tugas tenaga honorer
5
Membuat KIB dan DBR
Tersedianya KIB dan DBR
6
Melaksanakan dan melaporkan Terlaksananya tindak lanjut
tindak lanjut Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan Hawasbid
Hawasbid dan Reguler
dan Reguler
7
Membuat Perencanaan Program Terlaksananya
Perencanaan
Kerja BagianUmum
Program Kerja BagianUmum
8
Melakukan
Opname
Fisik Terlaksananya Opname Fisik
Persediaan
Persediaan

TARGET
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %

100%
100%

Purwodadi , 3 Januari 2018
Sektretaris

Kasubag Umum dan Keuangan

ALI CHOEMAEDI, S.H.

GUFRON, SHI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA
2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama

: Drs. H. Toha Mansyur, SH,MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama

: Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget 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.
Purwodadi, 2 Januari 2019
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH
NIP 195705021981031006

Drs. H. Toha Mansyur, SH.,MH.
NIP 196007031987031002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NO
1.

2.

3.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya
proses h. Persentase sisa perkara
peradilan
yang
pasti,
yang diselesaikan
transparan dan akuntabel
i. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
j. Persentase penurunan sisa
perkara
k. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
l. Index responden pencari
keadilan
yang
puas
terhadap layanan peradilan
m. Presentase
penyerapan
anggaran DIPA
n. Presentase
penilaian
sasaran kinerja pegawai
Peningkatan
efektifitas e. Persentase isi putusan
pengelolaan
penyelesaian
yang diterima oleh para
perkara
pihak tepat waktu
f. Persentase perkara yang
diselesaikan
melalui
mediasi
g. Persentase berkas perkara
yang dimohonkan banding,
kasasi, pk yang diajukan
secra lengkap dan tepat
waktu
h. Prosentase putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah)
yang
dapat
diakses
secara
online
dalam waktu 1 hari sejak
diputus
Meningkatnya
akses f. Persentase perkara prodeo
peradilan bagi masyarakat
yang diselesaikan
yang
miskin
dan

TARGET
100%
85%
90%
99%

90%

100%
100%
100%

92%

80%

100%

100%
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terpinggirkan
g. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan diluar
gedung pengadilan
h. Persentase
perkara
permohonan
(Voluntair)
identitas hukum

100%

i. Persentase
pencari
keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan
bantuan hukum (posbakum

80%

95%

j. Presentase sarana dan 100%
prasarana yang ada dan
bisa digunakan
4.

Meningkatnya
kepatuhan Persentase putusan perkara
terhadap putusan pengadilan. perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Kegiatan
DIPA 01
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

98%

Anggaran
Rp9.310.911.000

Tugas Teknis Lainnya MA
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rp75.000.000

Aparatur MA
DIPA 04
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp61.555.000
Purwodadi, 2 Januari 2019
Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Ketua Pengadilan Agama

Semarang

Purwodadi,

Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH
NIP 195705021981031006

Drs. H. Toha Mansyur, SH.,MH.
NIP 196007031987031002

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: ALI CHOEMAEDI, S.H.

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: Drs. H. THOHA MANSYUR, S.H., M.H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah
ditetapkan dalam dukumen Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi, 2 Januari 2019
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H

ALI CHOEMAEDI, SH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Unit Kerja : Pengadilan Agama Purwodadi
NO
1.
2.

3
4

SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
Penyusunan Laporan Tahunan
Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Renstra,
IKU, RKT, PKT)
Penyusunan Program Kerja dan
RKA-KL
Mengkordinir Meja Informasi dan
Meja Pengaduan

5

Mengkordinir
Pengelolaan
Informasi dan Web Pengadilan
Agama Purwodadi

6

Membuat , menandatangai dan
menilai SKP Kepala Sub Bagian
Mengkordinir pengelolaan surat
keluar
Mengkordinir pengelolaan surat
masuk
Mengikuti dan notulen Rapat
Dinas
Rapat Baperjakat

7
8
9
10
11
12

13

Mengkordinir pelengkapan berkas
remunerasi
Mengkordinir
pelaksanaan
perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan dan
perpustakaan
Menandatangi
Berita
Acara
Rekonsiliasi SAKPA dan SIMAK
BMN

INDIKATOR KINERJA
Tersusunya Laporan Tahunan
Tersusunannya
Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
(Renstra, IKU, RKT, PKT)
Tersusunannya Program Kerja
dan RKA-KL
Terselenggarnya
koordinasi
Meja Informasi dan Meja
Pengaduan
Terselenggaranya koordinasi
Pengelolaan Informasi dan
Web
Pengadilan
Agama
Purwodadi
Tersusunya SKP Kepala Sub
Bagian
Terselenggarannya koordinasi
pengelolaan surat keluar
Terselenggaranya koordinasi
pengelolaan surat masuk
Tercatatnya notulen Rapat
Dinas
Terselenggaranya
Rapat
Baperjakat
Terselenggaranya koordinasi
pelengkapan berkas remunerasi
Terselenggaranya koordinasi
pelaksanaan
perlengkapan,
rumah tangga, keamanan,
keprotokolan dan perpustakaan
Terselenggaranya Rekonsiliasi
SAKPA dan SIMAK BMN

TARGET
100 %
100 %

100 %
100 %

100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
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14
15
16

17

Menandatangi
Berita
Acara Terselenggaranya Rekonsiliasi
Rekonsiliasi BMN
BMN
Mengevaluasi realisasi anggaran
Terselenggaranya
evaluasi
realisasi anggaran
Memantau
pelaksanaan Terselenggaranya
evaluasi
pemeliharaan
Barang
Milik pelaksanaan
pemeliharaan
Negara
Barang Milik Negara
Memantau pengisian aplikasi Terselenggaranya
evaluasi
Komdnas,
Monev
Bapenas, pengisian aplikasi Komdnas,
SIKEP, SIMPEG, SIMARI
Monev
Bapenas,
SIKEP,
SIMPEG, SIMARI

100 %
100 %
100 %

100 %

Purwodadi , 2 Januari 2019
Ketua

Sekretaris

Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H

ALI CHOEMAEDI, SH
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Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: Drs. H. TOHA MANSYUR, SH, MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam dukumen
Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 2 Januari 2019
PIHAK KEDUA

Drs. H. TOHA MANSYUR, SH, MH.

PIHAK PERTAMA

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.

Membuat segala kegiatan yang Terlaksananya
berhubungan dengan kepaniteraan
kepaniteraan

2.

Membuat
perencanaan
kegiatan Terlaksananya
posbakum, sidang keliling dan prodeo
kegiatan tersebut

3

Monitoring penyelesaian perkara

4

Merencanakan program peningkatan Terlaksananya
kinerja pegawai di kepaniteraan
kinerja

kegiatan

TARGET
di 100 %

penyelesaian 100 %

Terlaksananya
penyelesaian 100 %
perkara selama 1 tahun
peningkatan 100 %

Purwodadi, 2 Januari 2019
Ketua

Drs. H. TOHA MANSYUR, SH, MH.

Panitera

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.
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Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Dra. Hj. BAHIROH

Jabatan

: Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam dukumen
Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 2 Januari 2019
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Dra. Hj. BAHIROH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.

Membina dan mengawasi pelaksanaan Terciptanya tertib administrasi
tugas-tugas administrasi

2.

Memeriksa dan mengawasi
register, jurnal, buku induk

3

Memonitoring pembuatan laporan

4
5

TARGET
100 %

buku Terciptanya buku register, 100 %
jurnal, buku induk yang rapi

Terciptanya laporan yang tepat 100 %
waktu
Membuat program kerja
Terciptanya program kerja yang 100 %
tepat sasaran
Monitoring berkas perkara yang belum Terciptanya arsip perkara yang 100 %
masuk arsip
tertib dan rapi

Purwodadi , 2 Januari 2019
Panitera

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Wakil Panitera

Dra. Hj. BAHIROH
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Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: SUNARTO, S.Sos., M.H

Jabatan

: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH,MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah
ditetapkan dalam dukumen Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi
PIHAK KEDUA

H. EDY ISKANDAR, SH,MH.

Purwodadi , 2 Januari 2019
PIHAK PERTAMA

Sunarto, S.Sos., M.H.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Unit Kerja : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.
Membuat
dokumentasi dan Tersedianya dokumentasi dan
statistik perkara
statistik perkara
2.
Menyampaikan salinan putusan Terlaksananya penyampaian
atau
penetapan
Pengadilan salinan putusan atau penetapan
Agama
Pengadilan Agama
3
Menyampaikan Akta Cerai
Menyampaikan Akta Cerai
4
Menyimpan
dan
mengelola Terlaksananya penyampaian
berkas perkara yang telah selesai dan mengelola berkas perkara
seluruh proses administrasinya di yang telah selesai seluruh
ruang arsip
proses administrasinya di
ruang arsip
5
Menyimpan berkas perkara yang Terlasanakna penyimpananan
diajukan banding, kasasi dan berkas perkara yang diajukan
peninjauan kembali
banding, kasasi dan peninjauan
kembali
6
Membuat
laporan
keadaan Terlaksananya
pembuat
perkara secara periodik kepada laporan keadaan perkara secara
Pengadilan Tinggi Agama dan periodik kepada Pengadilan
Mahkamah Agung
Tinggi Agama dan Mahkamah
Agung
7
Mencatat berkas perkara yang Terlaksananya
pencatatan
diterima dari Ketua Majelis berkas perkara yang diterima
Hakim
dari Ketua Majelis Hakim
8
Mengikuti
dan
mencatat Terselenggaranya pencatanan
peristiwa hukum dalam setiap mencatat peristiwa hukum
persidangan
dalam setiap persidangan
9
Membuat dan menandatangani Terlaksananya pembuatan dan
BAS
penandatanganan BAS
10 Membantu
Ketua
Majelis Terlaksananya minutasi berkas
meminutasi berkas perkara
perkara
11 Meneruskan perintah
Ketua Terlaksananya perintah Ketua
Majelis kepada Jurusita/Jurusita Majelis
kepada
Pengganti untuk menyampaikan Jurusita/Jurusita
Pengganti
pemanggilan/pemberitahuan isi untuk
menyampaikan

TARGET
100 %
100 %

100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
100 %
100 %
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putusan
12

13

14

15

Melaporan hasil persidangan
kepada petugas meja I (kasir), II
dan III
Membuat
laporan
keadaan
perkara (diterima, diputus dan
minutasi
Menyerahkan salinan putusan
atau
penetapan
Pengadilan
Agama,
Pengadilan
Tinggi
Agama,
Mahkamah
Agung
kepada yang bersangkutan
Menerima memori / kontra
memori banding, memori / kontra
memori kasasi, jawaban /
tanggapan PK dan lain-lain

pemanggilan / pemberitahuan
isi putusan
Terlaksananya laporan hasil
persidangan kepada petugas
meja I (kasir), II dan III
Terlaksananya
pembuatan
laporan
keadaan
perkara
(diterima, diputus dan minutasi
Terlakasanya
penyerahan
salinan putusan atau penetapan
Pengadilan Agama, Pengadilan
Tinggi Agama, Mahkamah
Agung
kepada
yang
bersangkutan
Terlaksananya
penerimaan
memori / kontra memori
banding, memori / kontra
memori kasasi, jawaban /
tanggapan PK dan lain-lain

100 %

100 %

100 %

100 %

Purwodadi , 2 Januari 2019
Panitera

H. EDY ISKANDAR, SH,MH.

Panitera Muda Hukum

Sunarto, S.Sos., M.H.
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Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Drs. WAKIRUDIN

Jabatan

: Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam dukumen
Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 2 Januari 2019
PIHAK KEDUA

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

PIHAK PERTAMA

Drs. WAKIRUDIN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.

Menyelenggarakan
perkara permohonan

2.

Melakukan pemeriksaan buku register, Tercapainya buku register, 85 %
jurnal,
buku
induk
perkara jurnal, dan buku induk perkara
permohonan
permohonan yang tertib dan
tepat waktu
Meningkatnya pelayanan penerimaan Terciptanya pelayanan perkara 90 %
perkara dibidang permohonan
yang mudah dan cepat

3

4

5

administrasi Terciptanya
perkara

TARGET

administrasi 90 %

Melaksanakan
penerimaan,
dan Tercipnya pelayanan bagi para 90 %
administrasi perkara yang melakukan pihak dengan tepat waktu sesuai
upaya hukum
dengan undang-undang yang
berlaku
Melakukan dan mengkoordinir bantuan Terlaksananya panggilan yang 90 %
panggilan dari dan ke Pengadilan tepat waktu dan cepat
Agama Lain

Purwodadi , 2 Januari 2019
Panitera

H. EDY ISKANDAR, SH, MH.

Panitera Muda Permohonan

Drs. WAKIRUDIN
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Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: NILA YUDAWATI, SH

Jabatan

: Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: ALI CHOEMAEDI, SH.

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam dukumen
Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 2 Januari 2019
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ALI CHOEMAEDI, SH

NILA YUDAWATI, SH
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

1.

Membuat laporan yang berhubungan Tersusunnya Laporan Tahunan, 100 %
dengan kinerja Instansi selama tahun Reviuw IKU, Reviuw Renstra,
berjalan
RKt, PKt, dan LKJiP

2.

Melakukan web develop

3

Membuat
perencanaan
berjalan&tahun-tahun kedepan

4

Melakukan
monitoring&evalusi Melakukan revisi DIPA
anggaran tahun berjalan

Updating web, maintenance, 100 %
monitoring&evaluasi perangkat
TI
tahun Tersusunnya RKAKL sesuai 100 %
dengan kebutuhan satker
100 %

Purwodadi , 2 Januari 2019
Sektretaris

Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan

ALI CHOEMAEDI, S.H.

NILA YUDAWATI, SH
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Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: GHUFRON, SHI

Jabatan

: Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi

Selanjutnya disebut pihak pertama;
Nama

: ALI CHOEMAEDI, SH.

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

Selaku atasan lansung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja tahunan sesuai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai yang telah

ditetapkan dalam dukumen Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi

Purwodadi , 2 Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ALI CHOEMAEDI, SH

GUFRON, SHI
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Purwodadi
SASARAN
NO
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.
Menyusun Konsep SK Tentang Tersusundan
konsep
SK
Penanggungjawab BMN
Tentang
Penanggungjawab
BMN
2.
Melaksanakan
Perawatan Terlaksananya
Perawatan
terhadap Barang Milik Negara
terhadap Barang Milik Negara
3
Meneliti dan Mengolah Surat Terselenggaranya pengolahan
Masuk dan Keluar
Surat Masuk dan Keluar
4
Mengkoordinir dan mengevaluasi Terselenggaranya koordinaasi
Pelaksanaan
Tugas
Tenaga dan mengevaluasi Pelaksanaan
Honorer
tugas tenaga honorer
5
Membuat KIB dan DBR
Tersedianya KIB dan DBR
6
Melaksanakan dan melaporkan Terlaksananya tindak lanjut
tindak lanjut Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan Hawasbid
Hawasbid dan Reguler
dan Reguler
7
Membuat Perencanaan Program Terlaksananya
Perencanaan
Kerja Bagian Umum
Program Kerja BagianUmum
8
Melakukan
Opname
Fisik Terlaksananya Opname Fisik
Persediaan
Persediaan

TARGET
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %

100%
100%

Purwodadi , 2 Januari 2019
Sektretaris

Kasubag Umum dan Keuangan

ALI CHOEMAEDI, S.H.

GUFRON, SHI
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RENCANA KERJA
TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2018
Sasaran
Strategis
Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti
Transparan
dan Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

- Tercapainya

100%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Penyelesaian
tunggakan perkara
tahun sebelumnya

- Terwujudnya

85%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Meningkatkan
kualitas dan
frekuensi sidang

penyelesaian
perkara yang
diterima

persidangan
perkara secara
sederhana, cepat
dan biaya ringan

Tercapainya putusan
hakim yang
memberikan rasa
keadilan yang maksimal
Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

99%

Tercapainya realisasi
anggaran yang
maksimal dan
akuntabel

100%

90%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya

Meningkatkan
aksebilitas
putusan dan
kualitas kerja
hakim
Meningkatkan
kualitas SDM
aparat peradilan
Melaksanakan
survei kepuasan
masyarakat
Melaksanakan
penyerapan
anggaran DIPA
sesuai dengan
perencanaan

Indikator
Kegiatan

Target

Tercapainya
penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya
sesuai target
Tercapainya
jumlah perkara
yang disidang
semakin
bertambah dan
menambah
jumlah majelis
yang bersidang

Semua sisa perkara pada
tahun sebelumnya bisa
diselesaikan pada tahun
berjalan

Tercapainya hasil
putusan yang
adil, pasti dan
bermanfaat
Tercapainya
aparatur
pengadilan yang
berorientasi pada
pelayanan prima
Tercapainya
penyerapan DIPA
secara optimal

Perkara bisa diselesaikan pada
tingkat pertama

Anggaran/ Rp

Perkara bisa diselesaikan
dalam waktu kurang dari 5
bulan

Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

Realisasi anggaran sesuai
dengan output yang
diharapkan

10.354.311.000
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Peningkatan
efektitifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Tercapainya penilaian
pegawai secara
menyeluruh

100%

Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melaksanakan
monitoring
pegawai dengan
mereviu perjanjian
kinerja

Tercapainya SKP
pegawai sesuai
dengan
perjanjian kerja

Kinerja pegawai semakin
meningkat

Diterimanya isi putusan
atau penetapan oleh
para pihak

100%

Melakukan
pengiriman isi
putusan setelah
perkara diputus

Para pencari keadilan
mendapat isi putusan paling
lambat sehari setelah putusan
dibacakan

92%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melakukan
pengiriman salinan
putusan /
penetapan setelah
perkara diputus

Tercapainya
penyelesaian perkara
melalui mediasi

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
pengiriman berkas
perkara yang
dimohonkan upaya
hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memaksimalkan
sistem mediasi
kepada para pihak
sesuai Perma No. 1
Tahun 2016
Pengiriman berkas
perkara upaya
hukum sesuai
aturan

Tercapainya
penyampaian isi
putusan kepada
para pihak secara
cepat
Tercapainya
penyampaian
salinan putusan /
penetapan
kepada para
pihak secara
cepat
Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui
mediasi sehingga
lebih cepat
Tercapainya
pengiriman
berkas perkara
yang dimintakan
upaya hukum
sesuai dengan
aturan yang
berlaku

Diterimanya salinan
putusan / penetapan
oleh parapihak

Para pencari keadilan
mendapat salinan putusan /
penetapan paling lambat satu
minggu setelah putusan /
penetapan dibacakan
Semakin banyak perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

Berkas perkara diterima
tingkat banding/MA lengkap
paling lambat :
-

banding 30 hari
sejak
permohonan;

-

Kasasi 60 hari
sejak
permohonan;

-

Terlaksananya
transparansi putusan

100%

Peningkatan
Manajemen

Upload putusan
yang telah

Tercapainya hasil
putusan yang

PK 30 hari sejak
jawaban;
Upload putusan yang menarik
perhatian one day one publish
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yang menarik perhatian
masyakat
Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan

Peradilan
Agama

berkekuatan
hukum tetap
secara
keseluruhan
Membebaskan
biaya perkara bagi
masyarakat yang
tidak mampu

Tercapainya
penyelesaian perkara
melalui prodeo

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian perkara
yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan akses
bagi pencari
keadilan yang sulit
menjangkau
kantor Pengadilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian perkara
(voluntair) identitas
hukum

95%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya pos
layanan bantuan
hukum bagi masyarakat
yang awam hukum

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan
kemudahan
perkara
permohonan
Voluntair dengan
sidang terpadu
Penyediaan pos
layanan bantuan
hukum bagi yang
awam hukum

Terlaksananya sarana
yang memadai bagi
masyarakat pencari
keadilan

100%

Terlaksananya putusan
perkara yang ditindak

98%

Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Manajemen

bisa cepat di
akses masyarakat
Tercapainya
penyelesaian
perkara bagi
masyarakat yang
tidak mampu
Tercapainya
pelaksanaan
penyelesaian
perkara bagi
orang yang tidak
mempunyai
akses, atau sulit
ke Pengadilan
Agama
Tercapainya
penyelesaian
perkara voluntair
identitas hukum
sepenuhnya

Pihak berperkara yang tidak
mampu mendapat fasilitas
beracara secara prodeo

Masyarakat semakin
teredukasi masalah hukum

Pengadaan sarana
dan dan prasarana
untuk pelayanan
publik

Terlayaninya
orang yang ingin
beracara maupun
konsultasi hukum
bagi orang yang
awam hukum
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana yang
menunjang

Menyelesaikan
perkara yang

Tercapainya
peningkatan

Putusan yang bisa dieksekusi
segera ditindaklanjuti

Terjangkaunya Tempat Sidang
bagi orang yang rumahnya
jauh

3.250.000

34.240.000

Tertib administrasi
kependudukan

Sarana dan prasarana untuk
menunjang pelayanan publik
memadai

95.760.000

209.500.000
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Terhadap Putusan
Pengadilan

lanjuti

Peradilan
Agama

dimohonkan
eksekusi

eksekusi dari
perkara yang
seharusmnya
dieksekusi

Purwodadi, 2 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
Purwodadi

Drs. H. Toha Mansyur, S.H.,M.H.
NIP. 19600703.198703.1.002
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RENCANA KERJA
TAHUN 2019
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2019
Sasaran
Strategis
Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti
Transparan dan
Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

- Tercapainya

100%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Penyelesaian
tunggakan perkara
tahun sebelumnya

- Terwujudnya

85%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Meningkatkan
kualitas dan
frekuensi sidang

penyelesaian
perkara yang
diterima

persidangan
perkara secara
sederhana, cepat
dan biaya ringan

Tercapainya putusan
hakim yang
memberikan rasa
keadilan yang maksimal
Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

99%

Tercapainya realisasi
anggaran yang
maksimal dan akuntabel

100%

90%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya

Meningkatkan
aksebilitas putusan
dan kualitas kerja
hakim
Meningkatkan
kualitas SDM
aparat peradilan
Melaksanakan
survei kepuasan
masyarakat
Melaksanakan
penyerapan
anggaran DIPA
sesuai dengan
perencanaan

Indikator
Kegiatan
Tercapainya
penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya
sesuai target
Tercapainya
jumlah perkara
yang disidang
semakin
bertambah dan
menambah
jumlah majelis
yang bersidang
Tercapainya hasil
putusan yang
adil, pasti dan
bermanfaat
Tercapainya
aparatur
pengadilan yang
berorientasi pada
pelayanan prima
Tercapainya
penyerapan DIPA
secara optimal

Target

Anggaran/ Rp

Semua sisa perkara pada
tahun sebelumnya bisa
diselesaikan pada tahun
berjalan
Perkara bisa diselesaikan
dalam waktu kurang dari 5
bulan

Perkara bisa diselesaikan pada
tingkat pertama
Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

Realisasi anggaran sesuai
dengan output yang
diharapkan

9.447.466.000
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Peningkatan
efektitifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Tercapainya penilaian
pegawai secara
menyeluruh

100%

Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melaksanakan
monitoring
pegawai dengan
mereviu perjanjian
kinerja

Tercapainya SKP
pegawai sesuai
dengan perjanjian
kerja

Kinerja pegawai semakin
meningkat

Diterimanya isi putusan
atau penetapan oleh
para pihak

100%

Melakukan
pengiriman isi
putusan setelah
perkara diputus

Para pencari keadilan
mendapat isi putusan paling
lambat sehari setelah putusan
dibacakan

93%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melakukan
pengiriman salinan
putusan /
penetapan setelah
perkara diputus

Tercapainya
penyelesaian perkara
melalui mediasi

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
pengiriman berkas
perkara yang
dimohonkan upaya
hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memaksimalkan
sistem mediasi
kepada para pihak
sesuai Perma No. 1
Tahun 2016
Pengiriman berkas
perkara upaya
hukum sesuai
aturan

Tercapainya
penyampaian isi
putusan kepada
para pihak secara
cepat
Tercapainya
penyampaian
salinan putusan /
penetapan
kepada para
pihak secara
cepat
Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui
mediasi sehingga
lebih cepat
Tercapainya
pengiriman
berkas perkara
yang dimintakan
upaya hukum
sesuai dengan
aturan yang
berlaku

Diterimanya salinan
putusan / penetapan
oleh parapihak

Para pencari keadilan
mendapat salinan putusan /
penetapan paling lambat satu
minggu setelah putusan /
penetapan dibacakan
Semakin banyak perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

Berkas perkara diterima
tingkat banding/MA lengkap
paling lambat :
-

banding 30 hari
sejak
permohonan;

-

Kasasi 60 hari
sejak
permohonan;

-

Terlaksananya
transparansi putusan

100%

Peningkatan
Manajemen

Upload putusan
yang telah

Tercapainya hasil
putusan yang bisa

PK 30 hari sejak
jawaban;
Upload putusan yang menarik
perhatian one day one publish
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yang menarik perhatian
masyakat
Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan

Peradilan
Agama

berkekuatan
hukum tetap
secara keseluruhan
Membebaskan
biaya perkara bagi
masyarakat yang
tidak mampu

Tercapainya
penyelesaian perkara
melalui prodeo

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian perkara
yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan akses
bagi pencari
keadilan yang sulit
menjangkau
kantor Pengadilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian perkara
(voluntair) identitas
hukum

95%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya pos
layanan bantuan hukum
bagi masyarakat yang
awam hukum

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan
kemudahan
perkara
permohonan
Voluntair dengan
sidang terpadu
Penyediaan pos
layanan bantuan
hukum bagi yang
awam hukum

Terlaksananya sarana
yang memadai bagi
masyarakat pencari
keadilan

100%

Terlaksananya putusan
perkara yang ditindak
lanjuti

98%

Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Manajemen
Peradilan

cepat di akses
masyarakat
Tercapainya
penyelesaian
perkara bagi
masyarakat yang
tidak mampu
Tercapainya
pelaksanaan
penyelesaian
perkara bagi
orang yang tidak
mempunyai
akses, atau sulit
ke Pengadilan
Agama
Tercapainya
penyelesaian
perkara voluntair
identitas hukum
sepenuhnya

Pihak berperkara yang tidak
mampu mendapat fasilitas
beracara secara prodeo

Masyarakat semakin
teredukasi masalah hukum

42.155.000

Pengadaan sarana
dan dan prasarana
untuk pelayanan
publik

Terlayaninya
orang yang ingin
beracara maupun
konsultasi hukum
bagi orang yang
awam hukum
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana yang
menunjang

Sarana dan prasarana untuk
menunjang pelayanan publik
memadai

75.000.000

Menyelesaikan
perkara yang
dimohonkan

Tercapainya
peningkatan
eksekusi dari

Putusan yang bisa dieksekusi
segera ditindaklanjuti

Terjangkaunya Tempat Sidang
bagi orang yang rumahnya
jauh

5.000.000

14.400.000

Tertib administrasi
kependudukan
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Pengadilan

Agama

eksekusi

perkara yang
seharusmnya
dieksekusi

Purwodadi, 2 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
Purwodadi

Drs. H. Toha Mansyur, S.H.,M.H.
NIP. 19600703.198703.1.002
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RENCANA KINERJA
2020
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2020
Sasaran
Strategis
Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti
Transparan dan
Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

- Tercapainya

100%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Penyelesaian
tunggakan perkara
tahun sebelumnya

- Terwujudnya

85%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama

Meningkatkan
kualitas dan
frekuensi sidang

penyelesaian
perkara yang
diterima

persidangan
perkara secara
sederhana, cepat
dan biaya ringan

Tercapainya putusan
hakim yang
memberikan rasa
keadilan yang maksimal
Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

99%

Tercapainya realisasi
anggaran yang
maksimal dan akuntabel

100%

90%

Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Peningkatan
manajemen
Peradilan
Agama
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya

Meningkatkan
aksebilitas putusan
dan kualitas kerja
hakim
Meningkatkan
kualitas SDM
aparat peradilan
Melaksanakan
survei kepuasan
masyarakat
Melaksanakan
penyerapan
anggaran DIPA
sesuai dengan
perencanaan

Indikator
Kegiatan
Tercapainya
penyelesaian
tunggakan
perkara tahun
sebelumnya
sesuai target
Tercapainya
jumlah perkara
yang disidang
semakin
bertambah dan
menambah
jumlah majelis
yang bersidang
Tercapainya hasil
putusan yang
adil, pasti dan
bermanfaat
Tercapainya
aparatur
pengadilan yang
berorientasi pada
pelayanan prima
Tercapainya
penyerapan DIPA
secara optimal

Target

Anggaran/ Rp

Semua sisa perkara pada
tahun sebelumnya bisa
diselesaikan pada tahun
berjalan
Perkara bisa diselesaikan
dalam waktu kurang dari 5
bulan

Perkara bisa diselesaikan pada
tingkat pertama
Semua pencari keadilan
terlayani secara prima

Realisasi anggaran sesuai
dengan output yang
diharapkan

9.447.466.000
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Peningkatan
efektitifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Tercapainya penilaian
pegawai secara
menyeluruh

100%

Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melaksanakan
monitoring
pegawai dengan
mereviu perjanjian
kinerja

Tercapainya SKP
pegawai sesuai
dengan perjanjian
kerja

Kinerja pegawai semakin
meningkat

Diterimanya isi putusan
atau penetapan oleh
para pihak

100%

Melakukan
pengiriman isi
putusan setelah
perkara diputus

Para pencari keadilan
mendapat isi putusan paling
lambat sehari setelah putusan
dibacakan

93%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Melakukan
pengiriman salinan
putusan /
penetapan setelah
perkara diputus

Tercapainya
penyelesaian perkara
melalui mediasi

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
pengiriman berkas
perkara yang
dimohonkan upaya
hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memaksimalkan
sistem mediasi
kepada para pihak
sesuai Perma No. 1
Tahun 2016
Pengiriman berkas
perkara upaya
hukum sesuai
aturan

Tercapainya
penyampaian isi
putusan kepada
para pihak secara
cepat
Tercapainya
penyampaian
salinan putusan /
penetapan
kepada para
pihak secara
cepat
Tercapainya
penyelesaian
perkara melalui
mediasi sehingga
lebih cepat
Tercapainya
pengiriman
berkas perkara
yang dimintakan
upaya hukum
sesuai dengan
aturan yang
berlaku

Diterimanya salinan
putusan / penetapan
oleh parapihak

Para pencari keadilan
mendapat salinan putusan /
penetapan paling lambat satu
minggu setelah putusan /
penetapan dibacakan
Semakin banyak perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

Berkas perkara diterima
tingkat banding/MA lengkap
paling lambat :
-

banding 30 hari
sejak
permohonan;

-

Kasasi 60 hari
sejak
permohonan;

-

Terlaksananya
transparansi putusan

100%

Peningkatan
Manajemen

Upload putusan
yang telah

Tercapainya hasil
putusan yang bisa

PK 30 hari sejak
jawaban;
Upload putusan yang menarik
perhatian one day one publish
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yang menarik perhatian
masyakat
Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan

Peradilan
Agama

berkekuatan
hukum tetap
secara keseluruhan
Membebaskan
biaya perkara bagi
masyarakat yang
tidak mampu

Tercapainya
penyelesaian perkara
melalui prodeo

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian perkara
yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan

100%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan akses
bagi pencari
keadilan yang sulit
menjangkau
kantor Pengadilan
Agama

Terlaksananya
penyelesaian perkara
(voluntair) identitas
hukum

95%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Terlaksananya pos
layanan bantuan hukum
bagi masyarakat yang
awam hukum

80%

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Memberikan
kemudahan
perkara
permohonan
Voluntair dengan
sidang terpadu
Penyediaan pos
layanan bantuan
hukum bagi yang
awam hukum

Terlaksananya sarana
yang memadai bagi
masyarakat pencari
keadilan

100%

Terlaksananya putusan
perkara yang ditindak
lanjuti

98%

Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Manajemen
Peradilan

cepat di akses
masyarakat
Tercapainya
penyelesaian
perkara bagi
masyarakat yang
tidak mampu
Tercapainya
pelaksanaan
penyelesaian
perkara bagi
orang yang tidak
mempunyai
akses, atau sulit
ke Pengadilan
Agama
Tercapainya
penyelesaian
perkara voluntair
identitas hukum
sepenuhnya

Pihak berperkara yang tidak
mampu mendapat fasilitas
beracara secara prodeo

5.0000.000

Terjangkaunya Tempat Sidang
bagi orang yang rumahnya
jauh

14.400.000

Masyarakat semakin
teredukasi masalah hukum

Pengadaan sarana
dan dan prasarana
untuk pelayanan
publik

Terlayaninya
orang yang ingin
beracara maupun
konsultasi hukum
bagi orang yang
awam hukum
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana yang
menunjang

Menyelesaikan
perkara yang
dimohonkan

Tercapainya
peningkatan
eksekusi dari

Putusan yang bisa dieksekusi
segera ditindaklanjuti

Tertib administrasi
kependudukan

Sarana dan prasarana untuk
menunjang pelayanan publik
memadai

42.155.000

100.000.000
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Pengadilan

Agama

eksekusi

perkara yang
seharusmnya
dieksekusi

Purwodadi, 02 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
Purwodadi

Drs. H. Toha Mansyur, S.H.,M.H.
NIP. 19600703.198703.1.002
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