
Penetapan Kinerja  Tahun 2012

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 Peningkatan penyelesaian
perkara tepat waktu

Terselesaikannya perkara
sesuai dengan asas cepat,
sederhana dan biaya ringan

Meningkatnya penyelesaian
perkara yang kurang dari 6
bulan sebesar 100%

1. Optimalisasi peran hakim dalam
pemeriksaan dan penyelesaian
perkara

2. Pemanggilan para pihak tepat
waktu

3. Penyelesaian pembuatan berita
acara persidangan pada hari
persidangan berlangsung

4. Pengetikan putusan tidak lebih dari
sebulan setelah perkara dinyatakan
putus

5. Penyelesaian perkara kurang dari 6
(enam) bulan sesuai dengan KMA
no. 006 Tahun 1992

6. Penyerahan salinan putusan dan
akta cerai kepada pencari keadilan
secara tepat waktu

7. Pelaksanaan sita dan eksekusi yang
efektif

-

2 Penyelenggaraan tertib
administrasi perkara dengan
pola bindalmin secara baik

Terlaksananya tertib
administrasi perkara sesuai
pola bindalmin

Meningkatnya tertib
administrasi perkara hingga
100%

1. Peningkatan tertib proses
penerimaan perkara dengan sistem
meja-meja

2. Peningkatan tertib sirkulasi berkas
perkara, baik sebelum sidang, pada
saat sidang, maupun sesudah
sidang

3. Meningkatkan tertib pencatatan
dalam Buku Induk Perkara dengan
memfungsikan berbagai bentuk
instrument sesuai dengan petunjuk
teknis yudisial

-



4. Meningkatkan tertib pembukuan
keuangan perkara pada buku jurnal
dan buku induk perkara keuangan
perkara

5. Menyusun dan mengirim laporan
tepat waktu

6. Menertibkan arsip berkas perkara
yang telah diminutasi sesuai dengan
nomor urut perkara

7. Penyajian data statistik perkara
3 Meningkatkan mutu dan

kapasitas aparatur Pengadilan
Agama Bengkulu Kelas IA

1. Tersedianya aparatur
Pengadilan Agama
Bengkulu yang
profesional

2. Terlaksananya program
pembinaan aparatur
Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas Ia
secara
berkesinambungan

1. Terpenuhinyakebutuhan
tenaga teknis hingga
100%

2. Jumlah tenaga teknis
yang mengikuti bimtek
yudisial sebanyak 5
orang

1. Peningkatan pembinaan internal
aparatur pengadilan

2.   Pembinaan mental dan
kerohanian

3.   Pengiriman dan pengikutsertaan
pegawai untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan

4.  Mendorong dan memberi izin
kepada pegawai yang ingin
melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi

-

4 Pengembangan dan
pemanfaatan IT dalam
pengelolaan administrasi
perkara dan administrasi
umum

Fungsionalitas IT untuk
membantu proses
administrasi perkara dan
administrasi umum

Tersedianya penambahan
tenaga yang profesional
dalam pemanfaatan IT
sebanyak 3 orang

1. Pengembangan Tim IT yang
mengelola penyelenggaraan IT

2. Pengadaan sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan IT

-

5 Penyelenggaraan pelayanan
bagi para pencari keadilan
yang buta hukum

Terselenggaranya
pelayanan prima melalui
POSBAKUM bagi para
pencari  keadilan yang buta
hukum

Peningkatan jumlah jam
pelayanan hingga 100%

1. Memberikan Advis kepada para
pencari keadilan

2. Pembuatan surat gugatan
permohonan

24.000.000

6 Penyelenggaraan pelayanan
bagi para pencari keadilan
yang miskin dan terpinggirkan

Terselenggaranya
pelayanan prima bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan (prodeo)

Diselesaikannya perkara bagi
masyarakat m iskin dan
terpinggirkan hingga 100%

Penyediaan dana bantuan hukum 10.500.000



7 Penindaklanjutan terhadap
pengaduan dan  temuan yang
dilaporkan

Adanya tindak lanjut
terhadap laporan
pengaduan dan temuan

Meningkatnya 100%
kemampuan penanganan
terhadap pengaduan dan
temuan

1. Menerima pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat

2. Mengadakan pengawasan internal
di lingkungan Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas IA

-


