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REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG 

 

Tujuan 

Strategis  

1. Peningkatan penyelesaian perkara 
2. Peningkatan Tertib Administrasi 
3. Peningkatan Kualitas SDM 
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan 
5. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan 
7. Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin 
8. Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik 

Sasaran 
Tahun  I 

(2015) 

Tahun  II 

(2016) 

Tahun  III 

(2017) 

Tahun  IV 

(2018) 

Tahun  V 

(2019) 

Peningkatan 
penyelesaian perkara 

 

a. 1.  Prosentase perkara 
kejahatan yang 
diselesaikan = 90% 

  
 
   2.  Prosentase perkara 

pelanggaran lalin yang 
diselesaikan = 100% 

a. 1.  Prosentase perkara 
kejahatan yang 
diselesaikan = 90% 

 
 2.  Prosentase perkara 

pelanggaran lalin yang 
diselesaikan = 100% 

a. 1.  Prosentase perkara 
kejahatan yang 
diselesaikan = 90% 
 

  2. Prosentase perkara 
pelanggaran lalin yang 
diselesaikan = 100% 

a. 1.  Prosentase perkara 
kejahatan yang 
diselesaikan = 90% 

 
 2.  Prosentase perkara 

pelanggaran lalin yang 
diselesaikan = 100% 

a. 1.  Prosentase perkara 
kejahatan yang 
diselesaikan = 90 % 

 
1.  Prosentase perkara 

pelanggaran lalin yang 
diselesaikan = 100% 

 

 b.  Prosentase sisa perkara 
yang diselesaikan = 100% 

b.  Prosentase sisa perkara 
yang diselesaikan =100% 

b.  Prosentase sisa perkara 
yang diselesaikan =100% 

b.  Prosentase sisa perkara 
yang diselesaikan =100% 

b.  Prosentase sisa perkara 
yang diselesaikan = 100% 

 c.  Prosentase sidang keliling 
yang diselesaikan = 6% 

c.  Prosentase sidang keliling   
yang diselesaikan =7% 

c.  Prosentase sidang keliling 
yang diselesaikan =8% 

c.  Prosentase sidang keliling 
yang diselesaikan =9% 

c.  Prosentase sidang keliling 
yang diselesaikan =  10% 

Peningkatan tertib 
administrasi perkara 
 

 a. Prosentase berkas yang 
diajukan banding, kasasi 
dan PK yang disampaikan 
secara lengkap = 100% 

 a.  Prosentase berkas yang 
diajukan banding, kasasi 
dan PK yang disampaikan 
secara lengkap = 100% 

 a.   Prosentase berkas yang 
diajukan banding, kasasi 
dan PK yang disampaikan 
secara lengkap = 100% 

 a.   Prosentase berkas yang 
diajukan banding, kasasi 
dan PK yang disampaikan 
secara lengkap = 100% 

 a.   Prosentase berkas yang 
diajukan banding, kasasi 
dan PK yang disampaikan 
secara lengkap = 100% 
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 b.  Prosentase berkas yang 
diregister dan siap 
disidangkan ke Majelis 
=100% 

b.  Prosentase berkas yang 
diregister dan siap 
disidangkan ke Majelis 
=100% 

b.  Prosentase berkas yang 
diregister dan siap 
disidangkan ke Majelis 
=100% 

b.  Prosentase berkas yang 
diregister dan siap 
disidangkan ke Majelis 
=100% 

b.  Prosentase berkas yang 
diregister dan siap 
disidangkan ke Majelis 
=100% 

Peningkatan Kualitas 
SDM 

a. Prosentase pegawai yang 
lulus diklat teknis yudisial  
hakim dan panitera=90% 

a.  Prosentase pegawai yang 
lulus diklat teknis yudisial 
hakim dan panitera =90% 

a.  Prosentase pegawai yang 
lulus diklat teknis yudisial 
hakim dan panitera=90% 

a.  Prosentase pegawai yang 
lulus diklat teknis yudisial 
hakim dan panitera=100% 

a.  Prosentase pegawai yang 
lulus diklat teknis yudisial 
hakim dan panitera=100% 

 b. Prosentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 
(Pengadaan Barang dan 
Jasa,Prajabatan,Ujian 
Dinas dan Ujian Penyesuai-
an Ijazah) = 80% 

b. Prosentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 
(Pengadaan Barang dan 
Jasa, Prajabatan,Ujian Dinas 
dan Ujian Penyesuaian 
Ijazah) =80% 

b. Prosentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 
(Pengadaan Barang dan 
Jasa,Prajabatan,Ujian 
Dinas dan Ujian 
Penyesuaian Ijazah)=85% 

 

b. Prosentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 
(Pengadaan Barang dan 
Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas 
dan Ujian Penyesuaian 
Ijazah)=90% 

 

b. Prosentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 
(Pengadaan Barang dan 
Jasa, Prajabatan,Ujian 
Dinas dan Ujian 
Penyesuaian Ijazah)=95% 

Peningkatan kualitas 
pengawasan 

a.  Prosentase pengaduan 
yang ditindaklanjuti = 100% 

a.  Prosentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti = 100% 

a.  Prosentase pengaduan 
yang ditindaklanjuti = 100% 

a. Prosentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti = 100% 

a.  Prosentase pengaduan 
yang ditindaklanjuti = 100% 

 b. Prosentase temuan yang 
ditindaklanjuti =100% 

b. Prosentase temuan yang 
ditindaklanjuti =100% 

b.  Prosentase temuan yang 
ditindaklanjuti =100% 

b.  Prosentase temuan yang 
ditindaklanjuti =100% 

b.  Prosentase temuan yang 
ditindaklanjuti =100% 

 

Peningkatan aksesibilitas 
prajurit dan masyarakat 
terhadap peradilan 
(acces to justice) 

- Prosentase     proses 
penyelesaian perkara 
kejahatan yang dapat 
dipublikasikan =80% 

-  Prosentase        proses 
penyelesaian perkara 
kejahatan yang dapat 
dipublikasikan =80% 

-  Prosentase   proses   pe-
nyelesaian perkara ke-
jahatan yang dapat 
dipublikasikan =80% 

- Prosentase      proses 
penyelesaian perkara 
kejahatan yang dapat 
dipublikasikan =80% 

- Prosentase     proses 
penyelesaian perkara 
kejahatan yang dapat 
dipublikasikan =85% 

 - Prosentase   proses 
penyelesaian perkara 
pelanggaran lalin yang 
dapat dipublikasikan 
=100% 

-  Prosentase        proses 
penyelesaian perkara 
pelanggaran lalin yang dapat 
dipublikasikan =100% 

- Prosentase  proses pe-
nyelesaian perkara pe-
langgaran lalin yang dapat 
dipublikasikan =100% 

- Prosentase      proses 
penyelesaian perkara 
pelanggaran lalin yang dapat 
dipublikasikan =100% 

- Prosentase    proses 
penyelesaian perkara 
pelanggaran lalin yang 
dapat dipublikasikan =100% 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Peradilan 

Prosentase kesesuaian 
sarana dan prasarana yang 
ada dengan kebutuhan 
operasional persidangan 
=95% 

Prosentase kesesuaian 
sarana dan prasarana yang 
ada dengan kebutuhan 
operasional persidangan =95% 

Prosentase kesesuaian 
sarana dan prasarana yang 
ada dengan kebutuhan 
operasional persidangan 
=95% 

Prosentase kesesuaian sarana 
dan prasarana yang ada 
dengan kebutuhan operasional 
persidangan =95% 

Prosentase        kesesuaian 
sarana dan prasarana yang 
ada dengan kebutuhan 
operasional persidangan 
=95% 
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Peningkatan 
implementasi Siad – 
Dilmil/Pola Bindalmin 

a. Prosentasi perkara yang 

di upload dengan jumlah 

perkara yang ada = 100% 

a. Prosentasi perkara yang di 

upload dengan jumlah 

perkara yang ada = 100% 

a. Prosentasi perkara yang 

di upload dengan jumlah 

perkara yang ada = 100% 

a. Prosentasi perkara yang di 

upload dengan jumlah 

perkara yang ada 100% 

a. Presentasi perkara yang di 

upload dengan jumlah 

perkara yang ada = 100% 

b. Prosentase waktu yang 
ditentukan dengan 
kegiatan upload ke 
jaringan website 
= 100 % 

b.   Prosentase waktu yang 
ditentukan dengan kegiatan 
upload ke jaringan website  
= 100% 

b.   Prosentase waktu yang 
ditentukan dengan 
kegiatan upload ke 
jaringan website = 100 % 

b.  Prosentase waktu yang 
ditentukan dengan kegiatan 
upload ke jaringan website = 
100 % 

b.  Persentase waktu yang 
ditentukan dengan 
kegiatan upload ke 
jaringan website = 100%  

 

Peningkatan pengolahan 
website demi keterbuka-
an informasi publik 

a. Prosentasi kegiatan 

Upgrade website yang 

dibutuhkan sesuai 

ketentuan yang berlaku = 

80 %  

a. Prosentasi kegiatan 

Upgrade website yang 

dibutuhkan sesuai 

ketentuan yang berlaku = 

80 % 

a. Prosentasi kegiatan 

Upgrade website yang 

dibutuhkan sesuai 

ketentuan yang berlaku = 

100 % 

a. Prosentasi kegiatan 

Upgrade website yang 

dibutuhkan sesuai ketentuan 

yang berlaku = 100 % 

a. Presentasi kegiatan 

Upgrade website yang 

dibutuhkan sesuai 

ketentuan yang berlaku = 

100 % 

 b. Prosentasi kelengkapan 

informasi yang dibutuhkan 

pengguna di website   = 

95 % 

b. Prosentasi kelengkapan 
informasi yang dibutuhkan 
pengguna di website  =    
96 % 

b.   Prosentasi kelengkapan 
informasi yang dibutuhkan 
pengguna di website  =   
97 % 

b.   Prosentasi kelengkapan 
informasi yang dibutuhkan 
pengguna di website =      
98 % 

b.   Presentasi kelengkapan 
informasi yang dibutuhkan 
pengguna di website =  
100 % 
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