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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya Proses
a. Persentase Produktifitas memutus perkara
Peradilan yang pasti,
b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu
transparan dan akuntabel c. Persentase penurunan tunggakan perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum
Meningkatkan
a. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara
penyederhanaan proses
melalui mediasi
penanganan perkara
b. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui
pengaturan panggilan/ delegasi
melalui pemanfaatan
teknologi informasi

95%
100%
20%
50%

Meningkatnya akses
peradilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan

50%

Terwujudnya sistem
manajemen sistem
informasi yang
terintegrasi dan
menunjang sistem
peradilan yang
sederhana, transparan
dan akuntabel

a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui
pembebasan perkara/ prodeo
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui
sidang keliling/sitting plaats baik didalam negeri
maupun diluar negeri
a. Integrasi informasi perkara secara elektronik

20%
20%

40%

100%

Terwujudnya
a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
pelaksanaan pengawasan b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
kinerja aparat peradilan c. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh
secara optimal baik
aparat peradilan
internal maupun
eksternal

95%
95%
0%

Terwujudnya
transparansi penglolaan
SDM lembaga peradilan
berdasarkan parameter
obyektif

85%

a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar
kompetensi sesuai dengan parameter
b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi
spesialisasi keahlian
c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan
pengembangan kompetensi

30%
45%

Meningkatnya
a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana
pengelolaan manajerial
dan prasarana yang mendukung peningkatan
lembaga peradilan secara
pelayanan prima
akuntabel, efektif dan
b. Persentase peningkatan produktifitas SDm (SKP
efisien
dan penilaian prestasi kerja)
c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas
yang mendukung pelayanan prima peradilan

90%

85%
95%

Kegiatan
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Anggaran
Rp. 2.965.526.000

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung

Rp. 586.000.000

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp.

86.500.000

Ketua

Simalungun, 25 Juni 2015
Panitera/Sekretaris

Drs. Syafii, MH
NIP. 19581231.199203.1.027

Wardiah A Nasution. S.H.
NIP. 19561030 198103 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: Wardiah A Nasution. S.H
Jabatan
: Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Simalungun
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: Drs. Syafii, MH
Jabatan
: Ketua Pengadilan Agama Simalungun
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2016 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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