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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, 

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber 

daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud 

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Bawean tahun 2019: mencakup 

sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut: 

1. Terwujudnya proses Peradilan yang  pasti Transparan dan Akuntabel dengan indikator 

Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan, dan target yang ditetapkan 

100%.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan 

kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA 

BINDALMIN dan Aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program 

peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan 

dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi 

Aplikasi SIPP. 

2. Terwujudnya proses Peradilan yang  pasti Transparan dan Akuntabel dengan indikator 

Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang 

ditetapkan 90 %.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah 

ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu dengan berbasis 

POLA BINDALMIN, pengisian data pada aplikasi SIPP tepat waktu, mengupload 

putusan pada hari putus serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program 

peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan 

persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, 

meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 
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3. Terwujudnya proses Peradilan yang  Pasti Transparan dan Akuntabel dengan indikator, 

Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum  Banding dengan target yang 

ditetapkan 100 %.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah 

ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA 

BINDALMIN, aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program 

peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan 

persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, 

meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 

4. Terwujudnya proses Peradilan yang  Pasti Transparan dan Akuntabel dengan indikator, 

Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum  Kasasi  dengan target yang 

ditetapkan 100 %.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah 

ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA 

BINDALMIN, aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program 

peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan 

persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, 

meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP. 

5. Terwujudnya proses Peradilan yang  Pasti Transparan dan Akuntabel dengan indikator, 

Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum  Peninjauan Kembali dengan 

target yang ditetapkan 100 %.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut 

telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis 

POLA BINDALMIN, aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan 

program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan 

persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, 

meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP 

6. Terwujudnya proses Peradilan yang  pasti Transparan dan Akuntabel dengan indikator 

Index kepuasan pencari keadilan dengan target yang ditetapkan 65 %.  Untuk dapat 

mencapai target tersebut telah ditetapkan kebijakan melakukan standar pelayanan para 

pencari keadilan yang berbasis pada  POLA BINDALMIN, memberikan informasi 

melalui aplikasi SIPP yang bisa diakses oleh semua masyarakat, serta meningkatkan 

kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan 

intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan 

pembinaan dan DDTK terhadap petugas.  
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7. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase 

salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan 

target yang ditetapkan 100 %.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut 

telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis 

POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta peningkatan SDM. 

8. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase 

perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan target yang ditetapkan  70%.  Untuk 

dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan 

melaksanakan penyelesaian perkara melalui mediasi berbasis POLA BINDALMIN dan 

meningkatkan kwalitas SDM Medioator. 

9. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase 

berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu dengan target yang ditetapkan 100 %.  Untuk dapat mencapai 

target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan pemeriksaan berkas perkara 

yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dengan teliti dan rapi yang mengacu pada 

POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta  meningkatkan kwalitas SDM. 

10. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase 

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online 

dalam waktu satu hari setelah putus dengan target yang ditetapkan 100 %.  Untuk dapat 

mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan 

penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta 

meningkatkan kwalitas SDM. 

11. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan 

indikator Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan 

100 %.  Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan 

kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi 

SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan 

penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara 

dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posbakum, pembebasan biaya perkara 

dan sidang keliling,  melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses 

persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melayani perkara prodeo 

yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni. 
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12. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan 

indikator Persentase perkara yang diselesaikan diluar  gedung Pengadilan dengan target 

yang di tetapkan 100%, untuk mewujudkan target trsebut telah ditetapkan kebijakan 

intensitas persidangan diluar gedung serta mutu pelayanan, informasi kepada 

masyarakat tentang pelayanan siding diluar gedung, melakukan pembinaan DDTK dan 

optimalisasi SIPP. 

13. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan 

indikator prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan 

bantuan hukum (posbakum) dengan target yang ditetapkan 100%.  Untuk dapat 

mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan 

mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan program peningkatan mutu pelayanan 

konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi , koordinasi, 

evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MOU; 

14. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan 

indikator presentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum dengan target 

100%, untuk mewujudkan target tersebut ditetapkan kebijakan intensitas persidangan 

dan pelayanan prima serta pemberian informasi kepada masyarakat tentang pelayanan 

permohonan voluntair identitas hukum, melakukan pembinaan DDTK dan optimalisasi 

aplikasi SIPP. 

15. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan Prosentase Putusan 

Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan target yang ditetapkan 100%.  

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan 

meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan 

program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan 

percepatan proses pelaksanaan eksekusi dan koordinasi dengan instansi terkait. 

 


