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KINERJA UTAMA 

 
INDIKATOR KINERJA 
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PENANGGUNG 

JAWAB 

 
SUMBER DATA 

1. Peningkatan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan 
dengan sisa perkara yang harus diselesaikan 

Hakim Majelis 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

b.Persentase perkara yang 
diselesaikan 

Perbandingan perkara yang diselesaikan 
dengan perkara yang akan diselesaikan 
(saldo awal dan perkara yang masuk) 

Hakim Majelis 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

c. Persentase perkara yang 
diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 5 bulan 

Perbandingan perkara yang diselesaikan 
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 
dengan perkara yang harus diselesaikan 
dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa 
perkara) 

Hakim Majelis 
dan Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

2. Peningkatan 
aksebilitas putusan 
Hakim 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum : 

a. Banding 
b. Kasasi 
c . Peninjauan Kembali 

Jumlah perkara yang putus dikurangi yang 
mengajukan upaya hukum (Banding, 
kasasi/peninjauan kembali) selama tahun 
berjalan dibagi jumlah perkara yang putus 
dikali seratus persen 

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

3. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase berkas yang 
diajukan banding yang 
disampaikan secara lengkap 

Perbandingan antara berkas yang diajukan 
banding yang lengkap (terdiri dari bundel A 
dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan 
banding 

Kepaniteraan Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

b. Persentase     berkas     yang 
diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis 

Perbandingan antara berkas perkara yang 
diterima Kepaniteraan dengan berkas 
perkara yang didistribusikan ke Majelis 

Kepaniteraan Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

c. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

Perbandingan ratio Majelis Hakim 
dibandingkan dengan perkara masuk 

Kepaniteraan Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

 

 

 



 

4. Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap peradilan 
(acces to justice) 

a. Persentase amar putusan perkara 
yang dapat diakses secara on line 
melalui website dan direktori 
putusan MA RI oleh masyarakat 
dalam waktu maksimal 1 hari 
kerja sejak diputus 

Perbandingan jumlah proses perkara yang 
sudah dapat dilihat secara online melalui 
website Pengadilan Tingkat Pertama dalam 
waktu 1 hari kerja sejak diputus, dengan 
perkara yang sudah diminutasi 

Majelis Hakim/ 
Panitera 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

b. Persentase jumlah perkara yang 
diputus dan dipublikasikan pada 
website dan direktori putusan MA 
RI. 

Perbandingan jumlah proses perkara yang 
sudah putus dan dapat dilihat di 
website Pengadilan Tingkat Pertama, dengan 
perkara yang sudah diminutasi 

Kepaniteraan  Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

c. Persentase perkara yang telah 
diproses pada SIPP / CTS MA RI. 
Pidana dan Perdata 

Perbandingan jumlah proses perkara zitting 
plaatz / Prodeo yang terdaftar, dengan perkara 
zitting plaatz / Prodeo yang sudah didaftarkan 

Kepaniteraan Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

d. Persentase perkara yang dapat 
diselesaikan dengan cara zitting 
plaatz / Prodeo 

Perbandingan jumlah proses perkara yang 
sudah dapat diproses pada SIPP / CTS MA RI, 
dengan perkara yang sudah diminutasi 

  

5. Peningkatan 
kualitas 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan   
masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

Perbandingan jumlah pengaduan yang 
ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur 
peradilan (teknis dan non teknis) dengan 
jumlah pengaduan yang dilaporkan 

Ketua 
Pengadilan & 
Panitera serta 
Sekretaris 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

b. Persentase temuan hasil  
pemeriksaan eksternal yang 
ditindaklanjuti. 

Perbandingan jumlah pengaduan yang 
ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur 
peradilan (teknis dan non teknis) dengan 
jumlah pengaduan yang dilaporkan 

Ketua 
Pengadilan & 
Panitera serta 
Sekretaris 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

6. Peningkatan 
kualitas SDM 

a. Persentase pegawai yang lulus 
diklat teknis yudisial. 

Perbandingan antara SDM Teknis yang 
lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, 
PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah 
yang mengikuti diklat 

Ketua 
Pengadilan & 
Panitera serta 
Sekretaris 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

  b. Persentase pegawai yang lulus 
diklat non yudisial 

Perbandingan antara SDM Nonteknis yang 
lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, 
Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa. 

Ketua 
Pengadilan & 
Panitera serta 
Sekretaris 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

  c.  Persentase pejabat yang lulus 
mengikuti fit and proper test 
dalam rangka promosi 
jabatan. 

Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri 
yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit 
and Proper Test untuk menduduki Ketua 
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau 
Hakim Tinggi dengan jumlah yang 
mengikuti promosi jabatan 

Ketua 
Pengadilan & 
Panitera serta 
Sekretaris 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 
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