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RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

SATKER  :   PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG 

TAHUN ANGGARAN :   2017 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1. 

Peningkatan 

penyelesaian perkara 

tingkat pertama 

a.1. Persentase  perkara  kejahatan  yang  di-

putus dan diselesaikan (minutasi). 

 2. Persentase perkara pelanggaran yang  di-

putus dan diselesaikan (minutasi). 

90%  

 

100% 

b. Persentase sidang keliling yang diselesai-

kan. 
8% 

2. 

 

 

Peningkatan efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis. 
100% 

b. Persentase berkas yang diajukan banding, 

kasasi, dan PK yang disampaikan secara 

lengkap. 

100% 

c. Persentase perpanjangan dan pelepasan 

penahanan tepat waktu. 
100% 

3. 

Peningkatan 

implementasi SIAD-

DILMIL/SIPP sebagai 

sarana otomatisasi pola 

Bindalmin 

a. Persentase perkara kejahatan yang di 
input/entry dengan jumlah perkara yang 
ada. 

100% 

b. Persentase perkara pelanggaran lalin yang 

diinput/entry dengan jumlah perkara yang 

ada. 

100% 

4. 

 

 

Peningkatan aksesibilitas 

prajurit dan masyarakat 

terhadap peradilan 

(acces to justice) 

a. Persentase proses penyelesaian perkara 

kejahatan yang dapat dipublikasikan 
80% 

b. Persentase proses penyelesaian perkara 

pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan 
100% 

 

5. 

 

Peningkatan pengelolaan 

website demi 

keterbukaan informasi 

publik 

a. Persentase kegiatan upgrade website yang 

dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku 
85% 

b. Persentase kelengkapan sistem informasi 

persidangan dan kepaniteraan 
97% 

c. Persentase permohonan informasi yang 

ditindaklanjuti. 
100% 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Peningkatan kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

a.  Persentase eksekusi putusan perkara Tk. 

Pertama yang berkekuatan hukum tetap 
100% 

b. Persentase eksekusi atas putusan perkara 

banding yang berkekuatan hukum tetap 
100% 

c. Persentase eksekusi atas putusan perkara 

kasasi yang berkekuatan hukum tetap 
100% 
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1 2 3 4 

 

 
 

d. Persentase eksekusi atas putusan perkara 

PK yang berkekuatan hukum tetap 
100% 

7. 
Peningkatan kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100% 

 

8. 

 

 

Peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia 

a. Persentase pegawai yang lulus mengikuti 

diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera. 
90% 

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non 

teknis yudisial ( Secapa TNI-AD, Diklatpim 

Tk. IV dan Tata Laksana Perkara Upaya 

Hukum). 

85% 

 

9. 

 

Peningkatan sarana dan 

prasarana peradilan 

a. Persentase  kesesuaian  sarana  dan 

prasarana yang ada dengan kebutuhan 

operasional persidangan. 

95% 

b. Persentase perbaikan gedung dan sarana 

gedung serta rumah dinas bagi Kepala, 

Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di 

Lingkungan Pengadilan Militer II-09 

Bandung.     

94% 


