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No

. 
Sasaran  Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian sisa perkara 

yang sederhana, tepat 

waktu, transparan dan 

akuntabel 

Prosentase sisa perkara tahun 

lalu yang diselesaiakan tepat 

waktu 

100% 

2 Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian perkara yang 

sederhana, tepat waktu, 

transparan dan akuntabel 

Prosentase  perkara  yang 

diselesaiakan tepat waktu 

93% 

3 Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian perkara dalam 

jangka waktu 5 bulan   

Prosentase peningkatan  

perkara  yang diselesaikan 

dalam jangka waktu 5 bulan 

secara tepat waktu 

99% 

4 Terwujudnya peningkatan 

pelayanan perkara prodeo 

yang diselesaikan secara 

tepat waktu 

Prosentase peningkatan  

perkara prodeo yang 

diselesaiakan tepat waktu 

100% 

5 Terwujudnya peningkatan 

pelayanan perkara miskin 

yang mendapatkan layanan 

posyakum  secara tepat 

waktu 

Prosentase peningkatan  

perkara miskin yang 

mendapatkan layanan 

posyakum yang diselesaiakan 

tepat waktu 

100% 

6 Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian putusan / 

penetapan secara tepat 

waktu yang  di unggah ke 

Prosentase peningkatan 

penyelesaian putusan / 

penetapan secara tepat waktu 

yang  di unggah ke website 

90% 



website 

7 Terwujudnya peningkatan 

kualitas pelayanan meja 

informasi 

Prosentase peningkatan 

pemberian pelayanan 

informasi kepada masyarakat 

yang berkaitan dengan perkara  

100% 

8 Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian minutasi 

berkas perkara tepat waktu 

Prosetase peningkatan 

kualitas dan kwantitas minutasi 

berkas perkara 

100% 

9 Terwujudnya peningkatan 

administrasi penerimaan 

perkara yang efektif, efesien 

dan akuntabel 

Prosentase peningkatan 

penyelesaian adminitrasi / 

registrasi penerimaan perkara 

100% 

10 Terwujudnya persidangan 

perkara secara sederhana, 

tepat waktu, dan tranparan  

Prosentase persidangan 

perkara secara sederhana, 

tepat waktu, tranparan dan 

akuntabel 

95 % 

11 Terwujudnya peningkatan 

penyelesaian administrasi 

putusan perkara yang 

efektif, efesien dan 

akuntabel 

Prosentase penyelesaian 

administrasi putusan perkara 

100% 

12 Terwujudnya peningkatan 

pelayanan penyampaian  

salinan / putusan tepat 

waktu 

Prosentase penyampaian 

salinan  putusan / penetapan 

kepada para pihak tepat waktu 

100% 

13 Terwujudnya peningkatan 

penerbitan akta cerai secara 

cepat dan tepat waktu 

Prosentase peningkatan 

penerbitan akta cerai secara 

cepat dan tepat waktu 

100% 

14 Terwujudnya peningkatan 

pelayanan penyerahan akta 

cerai  secara cepat dan 

tepat waktu 

Prosentase peningkatan 

penyerahan akta cerai kepada 

para pihak 

100% 
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15 Terwujudnya pelaksanaan 

administrasi arsip perkara 

yang harus masuk box tepat 

waktu 

Prosentase pelaksanaan 

administrasi arsip perkara 

yang harus masuk Box tepat 

waktu 

93% 

16 Terwujudnya pelaksanaan 

pengembalian sisa panjar 

biaya perkara kepada para 

pihak 

Prosentase  pelaksanaan 

pengembalian sisa panjar 

biaya perkara kepada para 

pihak 

100% 

17 Terwujudnya peningkatan 

pelayanan mediasi  

Prosentase peningkatan 

pelayanan mediasi 

100% 

18 Terwujudnya peningkatan 

kualitas putusan yang 

memenuhi rasa keadilan 

kepada masyarakat  

Prosentase putusan yang tidak 

diajukan upaya banding 

99% 

19 Terwujudnya peningkatan 

pelayanan permohonan sita 

Prosentase pelayanan 

permohonan sita yang telah 

ditindaklanjuti 

100% 

20 Terwujudnya peningkatan 

pelayanan permohonan 

eksekusi atas putusan yang 

telah berkekuatan hukum 

tetap  

Prosentase pelayanan 

permohonan eksekusi yang 

telah ditindaklanjuti 

90% 

21 Terwujudnya peningkatan 

pelayanan pengaduan 

masyarakat  

Prosentase peningkatan 

pengaduan yang ditindaklanjuti 

100% 

   


