
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

TAHUN 2020 
 

Sasaran/Strategi Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran /Rp 

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

 

100% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 

Perkara peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
dan banding yang 
tepat waktu 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama di 
wilayah hukum 
papua 

 
120 Perkara 

71.040.000 

 b. Persentase 
perkara yang 
diselesaiakan 
tepat  waktu 

 

90% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 

Perkara peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
dan banding yang 
tepat waktu 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama di 
wilayah hukum 
papua 

120 Perkara 71.040.000 

 c. Persentase 
penurunan sisa 
perkara 

 

40% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 

Perkara peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
dan banding yang 
tepat waktu 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama di 
wilayah hukum 
papua 

120 Perkara 71.040.000 

 d. Persentase 
perkara yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum : 
- Banding 
- Kasasi 
- PK   

 
 
 
 

90% 
80% 
70% 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 

Perkara peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
dan banding yang 
tepat waktu 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama di 
wilayah hukum 
papua 

120 Perkara 71.040.000 

 e. Persentase 
perkara pidana 
anak yang 
diselesaikan 
dengan Diversi 

 

5% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 
 

Perkara peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
dan banding yang 
tepat waktu 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama di 
wilayah hukum 
papua 

120 Perkara 71.040.000 

 f. Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 

80% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Perkara peradilan 
umum yang 
diselesaikan 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama di 

120 Perkara 71.040.000 



terhadap pelayan 
peradilan 

 ditingkat pertama 
dan banding yang 
tepat waktu 

wilayah hukum 
papua 

Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara 

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

100% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
diwilayah hukum 
papua 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama di 
wilayah hukum 

120 Perkara 71.040.000 

 b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

20% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

  120 Perkara 71.040.000 

 c. Persentase 
berkas perkara 
yang diajukan 
Banding, Kasasi 
dan PK secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

100% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
diwilayah hukum 
papua 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama di 
wilayah hukum 

120 Perkara 71.040.000 

 d. Persentase 
putusan perkara 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat di akses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah 
diputus 

100% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
diwilayah hukum 
papua 

Perkara pidana yang 
diselesaikan ditinglat 
pertama di wilayah 
hukum 

120 Perkara 71.040.000 

Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

a. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 

5% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Perkara peradilan 
yang diselesaikan 
melalui pembebasan 
biaya perkara 
diwilayah hukum 
papua 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
ditingkat pertama 
diwilayah hukum 

10 Perkara 59.040.000 

 b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung 
Pengadilan 

5% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Perkara peradilan 
yang diselesaikan 
melalui pembebasan 
biaya perkara 

Perkara pidana yang 
diselesaikan ditinglat 
pertama di wilayah 
hukum 

10 Perkara 59.040.000 



diwilayah hukum 
papua 

 c. Persentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum 

60% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Umum 

Layanan Bantuan 
Hukum 

Perkara pidana yang 
diselesaikan ditinglat 
pertama di wilayah 
hukum 

312 Jam 
Layanan 

12.000.000 

Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklajuti 
(dieksekusi) 

70%      

Peningkatan kualitas 
SDM 

Persentase pegawai 
yang lulus diklat 

100% Meningkatnya 
pengelolaan 
adminsitrasi SDM 

Dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya 
Mahkamah Agung 

Pembinaan 
adminsitrasi dan 
pengelolaan 
keuangan badan 
urusan adminsitrasi 

1 Tahun  

Peningkatan sarana 
dan prasarana 

Persentase 
pengadaan sarana 
dan prasarana 

100 % Meningkatnya 
pengelolaan sarana 
dan prasarana 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur Mahkamah 
Agung 

Pengadaan sarana 
dan prasarana di 
lingkungan 
Mahkamah Agung 

1 Tahun  

 

 

Ditetapkan di  : W A M E N A 
Pada tanggal : 7 Januari 2020 

 

Ketua Pengadilan Negeri Wamena, 

 

 

Y A J I D, SH.,MH. 

NIP. 19751019 200112 1 002 


