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Dalam rangka marujudkan manajemen pemerintahan
yang efektil transparan dan

akuntabelserta berorientasipada hasil, kamiyang bertanda
tangan di bawah ini:

a

:
Jabatan :
Nam

Drc. M. Taufiq. H.2., ttr.H.l.

Ketua pengadilan Tinggi Agama pontianak
selanjutnya disebut pihak perbma,
Nam

a

:

Dns. H. Abdul [Sanaf, M.H

Jabatan :

Dirckfur Jenderal Badsn pcr:rdilern Agarna
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedrua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 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
kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisiyang diperlukan sertia akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambiltindakan yang diperluken dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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SATUAN KERJA PENGGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan

b. Pementase perkara yang
diselesaikan

c. Percentase perkara yang

diselesaikan

dalam

jangka waktu maksimal 3
bulan

Peningkatan aksepbilitas putusan

Persentase

Hakim

upaya hukum:
- Kasasi

Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara

penurunan

I
Kembali i

4Ao/o
3Ao/o

a. Persentase berkas yang

diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis

b.

Ratio jumlah Hakim i
terhadap perkara

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan intemal dan

eksternal

yang

ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM

a.

Persentase

pegawai

yang lulus diklat teknis
yudisial.

b.

Persentase

pegawai

yang lulus diklat
yudisial

non

2A

Yo

Peningkatan Sarana dan Prasarana

anggaran |
sarana
Teknolooi lnformasi
b. Ratio jumlah hakim dan
pejabat terhadap rumah
dinas vano tersedia
Persentase anggaran
peralatan dan fasilitas

a. Percentase

fasilitas

a

Kegiatan
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

i

Anggaran
Rp. 10.250.720.000,-

Keuangan Badan Urusan Mahkamah Agung

2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.

563.700.000,-

Rp.

58.320.000,-

Mahkamah Agung

3.

Peningkatan manajemen Peradilan Agama
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100 %

100 %

