
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA 

 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

a. Meningkatnya 
penyelesaian perkara. 

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.   
2. Persentase perkara yang diselesaikan.  
3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.  
4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.  
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

b. Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara  

1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim. 
2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 
3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu 
4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu  
5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu. 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

c. Peningkatan aksebilitas 
putusan hakim. 

1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum.  
2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.  

100% 
100% 

d. Peningkatan implementasi 
SIAD-DILMIL dan SIMPEG 
sebagai sarana 
otomatisasi pola Bindalmin  

1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada 
2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website  

100% 
100% 

e. Peningkatan aksesibilitas 
masyarakat terhadap 

1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling 
2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang 

dapat diakses secara on line setalah berkekuatan hukum tetap. 

100% 
100% 



peradilan (acces to justice)  

f. Peningkatan pengelolaan 
website demi keterbukaan 
informasi publik 

1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.  

100% 
 

100% 
 

g. Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan.  

1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi. 

2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat. 

100% 
 

100% 

h. Meningkatnya kualitas 
pengawasan. 

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti. 

100% 
100% 

i. Meningkatnya kualitas 
Sumber Daya Manusia, 
Material dan Keuangan.   

1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan tehnis administrasi peradilan 
ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, 
kepustakaan dan arsiparis.  

2. Persentase personel berkemampuan TI. 
3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka 

promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.  
4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki. 
5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan. 

100% 
 
 

100% 
100% 

 
100% 
100% 

 
 
 


