MATRIK SASARAN STRATEGIS.
Tujuan Strategis	:   1. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan 
        masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
			3. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, 
        efesien, bermartabat, dihormati, mandiri, tidak memihak dan transparan. 
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA


2010
2011
2012
2013
2014
	Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang






	Mantapnya akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat pencari keadilan


	Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan 



	Meningkatkan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat fungsional dan struktural dan seluruh pegawai serta mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat.


	Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.


	Penerapan kepemerintahan yang baik dan menjalin kerja sama, tukar menukar informasi, pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.  
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INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA NEGARA
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
Nama Satker	:Pengadilan Agama Negara
Tahun		: 2013


SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA 


TARGET

1.	Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang




2.	Mantapnya akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat pencari keadilan


3.	Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan 









	Meningkatkan profesionalitas, integritas

dan moralitas hakim, pejabat fungsional dan struktural dan seluruh pegawai serta mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat.

2.   Meningkatkan sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana dalam menunjang 
pelayanan dibidang peradilan pada 
masyarakat.

  3.   Penerapan kepemerintahan yang baik dan 
menjalin kerja sama, tukar menukar 
informasi, pertemuan secara berkaala, serta 
koordinasi dalam pelayanan dan 
pelaksanaan kegiatan.   
100 %






100 %




100 %

PENETAPAN KINERJA 
Nama Satker		:Pengadilan Agama Negara
Tahun Anggaran	: 2012


SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA 


TARGET

1.	Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang




2.	Mantapnya akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat pencari keadilan


3.	Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan 







	Meningkatkan profesionalitas, integritas

dan moralitas hakim, pejabat fungsional dan struktural dan seluruh pegawai serta mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat.

2.   Meningkatkan sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana dalam menunjang 
pelayanan dibidang peradilan pada 
masyarakat.

  3.   Penerapan kepemerintahan yang baik dan 
menjalin kerja sama, tukar menukar 
informasi, pertemuan secara berkaala, serta 
koordinasi dalam pelayanan dan 
pelaksanaan kegiatan.   
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