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1. 

Terwujudnya  
Proses Peradilan 
yang  Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Prosentase sisa 
perkara  yang  
diselesaikan 

- Penyelesaian sisa perkara 
-  Meningkatkan frekwensi 

persidangan; 
- Percepatan hakim menelaah 

berkas perkara 
-Pembinaan dan pengawasan 

terkait Terwujudnya  Proses 
Peradilan yang  Pasti, Transparan 
dan Akuntabel serta Prosentase 
sisa perkara  yang  diselesaikan 

1 (satu) bulan 
 

- x - - Perkara putus 
PA Selong 
Tahun 2019 
Sisa tahun lalu: 
354 
Masuk Tahun 
hini : 2079 
Jumlah  : 2433 
Putus Tahun ini  
: 2077 
SisaTahun ini   : 
356 
 

- Kepastian 
hukum 

- Meningkatkan 
kepercayaan 
Masyarakat 
terhadap PA 
Selong 

- Disiplin  SDM 
kepaniteraan 

  Prosentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

- Percepatan registrasi perkara; 
- Percepatan PMH, PP dan PHS.; 
- Percepatan persidangan sesuai 

SOP (sebelum tiga bulan) 
- Pembacaan putusan yang final.  
- Minutasi  tepat waktu. 
- Publikasi putusan satu hari 

setelah putus. 
- One day Publish  untuk 

direktori putusan . 
-  

1 (satu) 
minggu 

- x - - Jumlah perkara 
yang diputus 
meningkat. 

Sda 

  Prosentase   
penurunan sisa 
perkara 

-  Percepatan hakim menelaah  
berkas perkara; 

-   Meningkatkan frekwensi 
persidangan; 

-   Percepatan menjatuhkan 
putusan 

5 (lima) bulan X x x x Berkurangnya 
sisa perkara dari 
tahun 
sebelumnya.  

Sda 



  Prosentase 
perkara  yang  
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

- Meningkatkan kualitas putusan 
yang memberikan rasa keadilan 
kepada masyarakat. 

1 (satu) 
Tahun 

X x x x Berkurangnya 
perkara Banding, 
kasasi dan PK 
dari tahun 
sebelumnya. 

Sda 

  Index responden 
Masyarakat 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
PA Selong.  
 

- Memberikan pelayanan prima 
kepada Masyarakat pencari 
keadilan; 

- Memberikan kemudahan dalam 
pelayanan kepada masyarakat 
pencari keadilan. 

- Menyediakan sarana dan 
prasarana yang memadai, dan 
representative bagi masyarakat. 

- Transparansi Publikasi 
putusan, 

- Transparansi laporan keuangan  
 

1 (satu) tahun X x x x Semakin 
meningkat 
pelayanan  prima                                                                                           
Pada masyarakat 
pencari keadilan 

Sda 

2 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 
  

Prosentase  
Salinan Putusan  
Yang dikirim 
kepada para 
pihak. 

- Percepatan minutasi perkara 
oleh majelis. 

- Mempercepat proses 
penerbitan akta cerai apabila 
perkara telah BHT  

1  hari 
 
14 hari 

X 
- 

- 
x 

- 
- 

- 
- 

Mempercepat 
mendapatkan 
kepastian 
hukum. 
 

Sda 

  Prosentase 
putusan  yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat   
(ekonomi 
syariah hibah 
dan kewarisan) 
yang  dapat 
diakses secara 

- Mempercepat penyelesaian 
putusan Ekonomi syariah, 
hibah dan kewarisan. 

- Meningkatkan kualitas putusan 
Ekonomi syariah, hibah dan 
kewarisan. 

- Mempercepat publikasi 
putusan melalui SIPP dan 
Direktori Putusan 

- Memberikan pembinaan dan 

1 (satu) hari - x - - Keseragaman 
pemahaman 
Terhadap 
permasalahan 
hukum  yang 
terjadi di 
wilayah hukum 
PA selong. 

Sda 



online  dalam 
waktu  1 hari 
sejak diputus 

pengawasan kepada para hakim 
oleh pimpinan/ketua untuk 
peningkatan efektitas 
pengeloaan dan penyelesaian 
perkara 

 

 


