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No Sasaran / Indikator Sasaran Target Program Kegiatan Indikator Target Anggaran Ket

Kegiatan Kinerja
Kegiatan

1 Terwujudnya Prosentase sisa Penyelesaian - Layanan Jumlah putusan 80 perkara 0
proses peradilan perkara yang

administrasi perkara dukungan perkara pidana
yang pasti, yang sederhana, manajemen dan perdata
transparan dan diselesaikan transparan dan perkara yang
akuntabel

- Pidana 100% akuntabel diselesaikan 
secara tepat 0 perkara 0

Perdata
100%

- Administrasi waktu
perkara perdata 
di lingkungan 
Peradilan Negeri
yang
diselesaikan

Prosentase Penyelesaian - Layanan Jumlah putusan 450 235 .480.000

perkara yang
administrasi perkara dukungan perkara pidana perkara
yang sederhana, manajemen dan perdata

diselesaikan tepat transparan dan perkara yang

waktu
100%

akuntabel - diselesaikan 
secara tepat

Pidana - Administrasi waktu 30 perkara 0

- Perdata 100%
perkara perdata 
di lingkungan 
Peradilan Negeri 
yang
diselesaikan

Prosentase Penyelesaian - Layanan Jumlah putusan 30 0

penurunan sisa
administrasi perkara dukungan perkara pidana perkara
yang sederhana, manajemen dan perdata
transparan dan perkara



perkara akuntabel diselesaikan

- Pidana
85%

- Administrasi
secara tepat 
waktu 0 perkara

0

- Perdata 90% perkara perdata 
di lingkungan 
Peradilan Negeri
yang
diselesaikan

Prosentase Penyelesaian - Layanan Jumlah putusan 0

perkara yang tidak
administrasi perkara 
yang sederhana,

dukungan
manajemen

perkara pidana 
dan perdata

mengajukan upaya transparan dan perkara yang

hukum
akuntabel diselesaikan 

secara tepat 0
- Banding -95% - Administrasi waktu - 440

- Kasasi -100%
perkara perdata 
di lingkungan

perkara 
- 450

- Peninjauan -100% Peradilan Negeri perkara

Kembali
yang
diselesaikan

- 450 
perkara

Indeks responden 100% Penyelesaian Layanan dukungan 3,02 0

pencari keadilan
administrasi perkara 
yang sederhana,

manajemen
perkara

yang puas transparan dan

terhadap layanan
akuntabel

2 Peningkatan Prosentase isi 100% Pelayanan Peradilan Layanan dukungan Jumlah putusan 450 0
efektifitas
pengelolaan

putusan yang
Negeri manajemen

perkara

perkara pidana 
yang

putusan

penyelesaian
perkara

diterima oleh para 

pihak tepat waktu
disampaikan 

kepada para 

pihak tepat



waktu

Prosentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui mediasi

5% Penyelesaian 
administrasi perkara 
yang sederhana, 
transparan dan 
akuntabel

Layanan dukungan
manajemen

perkara

Jumlah perkara 
pidana yang 

diselesaikan 
melalui mediasi

5 perkara 0

Prosentase 
putusan perkara 
yang menarik 
perhatian
masyarakat yang 
dapat diakses 
online dalam waktu 
1 hari setelah 
putus

100% Penyelesaian 
administrasi perkara 
yang sederhana, 
transparan dan 
akuntabel

Layanan dukungan

manajemen

perkara

Jumlah putusan 

perkara tipikor 

yang dipublish 
dan dapat 
diakses secara 

online

0

3 Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan

Prosentase 

perkara prodeo 

yang diselesaikan

100% Pelayanan Peradilan 
Negeri

Perkara peradilan
Negeri yang

diselesaikan
melalui

pembebasan

perkara

Jumlah perkara 

pidana yang 
diselesaikan 

melalui 
pembebasan 

biaya perkara

25 perkara 1.460.000

Prosentase 

perkara yang dapat 

diselesaikan 

dengan cara 

sidang di luar

100% Pelayanan Peradilan 
Negeri

Perkara peradilan 

Negeri yang 

diselesaikan 
melalui sidang di 

luar gedung 

pengadilan

Jumlah perkara 

pidana yang 
diselesaikan 

melalui sidang 
di luar gedung 

pengadilan

65 perkara 25.000.000



gedung pengadilan

Prosentase pencari 
keadilan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum (Posbakum)

100% Pelayanan Peradilan 
Negeri

Layanan bantuan 
hukum di 
lingkungan 
peradilan Negeri

Jumlah layanan 
pos bantuan 
hukum

240 jam 
pelayanan

24.000.000

4 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan.

Prosentase 
putusan perkara 
Pidana yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

100% Penyelesaian 
administrasi perkara 
yang sederhana, 
transparan dan 
akuntabel

Layanan dukungan
manajemen
perkara

450
perkara

0


