
  



 

 

 

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja 

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana 

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam 

tahun tertentu. Adapun Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB adalah sebagai berikut : 

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN 

 
1. 

 
Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti 
Transparan dan 
Akuntabel 

 
a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 
 

100 % 
a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 

 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Pekara peradilan umum 
yang diselesaikan ditingkat 
pertama tepat waktu 

 
 

190 
Perkara 
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b. Persentase perkara : 

- Perdata 
- Pidana  
yang diselesaikan 
tepat waktu 
 

90 % 

 
b. Persentase perkara : 

- Perdata 
- Pidana  
yang diselesaikan 
tepat waktu 

 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara: 

- Perdata 
- Pidana 
 

50 % 

 
c. Persentase penurunan sisa 

perkara: 

- Perdata 
- Pidana 

 



d. Persentase perkara yang 
tidak Mengajukan Upaya 
Hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 
 

98 % 

 
d. Persentase perkara yang 

tidak Mengajukan Upaya 
Hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 

  

 

 

e. Persentase perkara pidana 
Anak yang diselesaikan 
dengan Diversi 
 

5 % 

 
e. Persentase perkara pidana 

Anak yang diselesaikan 
dengan Diversi 

 

 
f. Index responden pencari 

keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 
 

77 % 

 
f. Index responden pencari 

keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 
 

 
2. 

 
Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

 
a. Persentase isi putusan yang 

diterima oleh para pihak 
tepat waktu 

90 % 
 

a. Persentase isi putusan yang 
diterima oleh para pihak 
tepat waktu 

    

 
b. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 
mediasi 

5 % 
 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

 
c. Persentase berkas perkara 

yang diajukan Banding, 
Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu. 

100 % 

 
c. Persentase berkas perkara 

yang diajukan Banding, 
Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu. 
 

 
d. Persentase putusan perkara 

yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus 

100 % 

 
d. Persentase putusan perkara 

yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus 
 

 
3. 

 
Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 

 
a. Persentase perkara Prodeo 

yang diselesaikan 
- 

 
a. Persentase perkara Prodeo 

yang diselesaikan  
 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Perkara peradilan umum 
yang diselesaikan melalui 
pembebasan biaya 
perkara 
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Miskin dan 
Terpinggirkan 

 
b. Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan. 

- 

 
b. Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan. 
 Peningkatan 

Manajemen 
Peradilan 
Umum 

   

 
c. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 
Mendapatkan Layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum) 

35 % 

 
c. Persentase Pencari 

Keadilan Golongan Tertentu 
yang Mendapatkan Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 
 

Layanan Pos Bantuan 
Hukum 

  

 
4. 

 
Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 
 

 
Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 
 

10 % 

 
Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 
 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Pekara peradilan umum 
yang diselesaikan ditingkat 
pertama tepat waktu 
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Temanggung,   Februari 2019 
 

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB 
 

 
IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H. 


