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RENCANA KINERJA TAHUNAN (REVISI) 

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM  
KEGIATAN  INDOKATOR 

KINERJA 
KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN 

1. Meningkatnya 

akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan. 

2. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan. 

Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan; 

100% 

Program 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 
 

1. Pelaksanaan 

Pos Pelayanan 

Hukum ; 

2. Berkas 

Perkara yang 

diselesaikan 

dengan Zitting 

Plaatz dan 

Prodeo, yang 

terdiri atas 

Pembebasan 

Perkara 

Prodeo 

Perdata dan 

Pelaksanaan 

PHI. 

Perbandingan 

perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

dengan 
perkara 

prodeo yang 
masuk. 

2 Pkr Rp.        398.916.000,- 

Persentase perkara yang dapat 

diselesaikan dengan cara zetting 
plaatt; 

100% 

Perbandingan 

perkara yang 
dibawa ke 
lokasi zetting 

plaat dengan 
jumlah 

perkara yang 
diselesaikan 
secara zetting 

plaat. 

- 

Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan 
hukum (posbakum). 

100% 

Perbandingan 
antara jumlah 

pencari 
keadilan 
golongan 

tertentu yang 
mendapatkan 

layanan 

480 Jam 
Layanan 



bantuan 
hukum 

(posbakum) 
dengan 
jumlah 

pencari 
keadilan 

golongan 
tertentu. 

 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi). 

100% 

Perbandingan 

jumlah 
perkara yang 

ditindaklanjuti 
dengan 

jumlah 
putusan 
perkara yang 

sudah BHT. 

10 Pkr 

Peningkatan 
efektivitas 

pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Persentase isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 

waktu 
100% 

Program 
Peningkatan 

Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Mahkamah 
Agung 

 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Dilingkungan 

 

Perbandingan 
Jumlah isi 

putusan yang 
diterima tepat 
waktu dengan 

jumlah 
putusan. 

 Rp.        631.400.000,- 

Persentase perkara yang 

diselesaikan dengan mediasi 

 

 Perbandingan 

antara jumlah 
perkara yang 
diselesaikan 

dengan 
mediasi 

dengan 

 



jumlah 
perkara yang 

dilakukan 
mediasi. 

Persentase berkas yang diajukan 
banding, kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap dan 
tepat waktu. 

 

Perbandingan 
antara jumlah 

berkas 
perkara  yang 

diajukan 
Banding, 
Kasasi dan PK 

secara 
lengkap 

dengan 
jumlah berkas 

yang 
dimohonkan 
banding, 

kasasi dan 
PK. 

 

Persentase putusan perkara 

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

setelah diputus. 
 

Perbandingan 

amar putusan 
perkara yang 
ditayangkan 

di website 
dengan 

jumlah 
perkara yang 

sudah 
diminutasi 

 

Terwujudnya 

proses peradilan 
yang pasti, 

Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan; 100% 

Program 

Dukungan 
Manajemen 

1. Layanan 

Dukungan 

Perbandingan 

sisa perkara 
yang 

 Rp.    12.164.939.000,- 



transparan dan 
akuntabel. 

 

dan 
Pelaksanaan 

Tugas Teknis 
Lainnya 
Mahkamah 

Agung. 
 

Manajemen 

Pengadilan 

2. Penyelesaian 

adminstrasi 

perkara di 

Tingkat 

Pertama dan 

Tingkat 

Banding yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

Mahkamah 

Agung 

 

diselesaikan 
dengan sisa 

perkara yang 
harus 
diselesaikan. 

Persentase perkara yang 

diselesaikan; 

100% 

Perbandingan 

perkara yang 
diselesaikan 

tahun 
berjalan 
dengan 

perkara yang 
ada 

 

Persentase penurunan sisa 

perkara; 

100% 

Perbandingan 

sisa perkara 
tahun 

berjalan 
dengan sisa 
perkara tahun 

sebelumnya. 

 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 100% 

Perbandingan 
jumlah 

perkara yang 
tidak 
mengajukan 

upaya hukum 
dengan 

jumlah 
putusan 
perkara 

 

Persentase Perkara Pidana Anak 

yang Diselesaikan dengan 
Diversi 

100% 

Perbandingan 

jumlah 
perkara 

 



pidana anak 
yang 

diselesaikan 
secara diversi 
dengan 

jumlah 
perkara 

pidana anak 

 Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan. 

 

Indeks 
kepuasan 
pencari 

keadilan. 
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