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No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggung Jawab Sumber Data

1 Peningkatan penyelesaian 

perkara

a. Prosentase perkara yang 

diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang  diterima dengan jumlah 

perkara yang dputus.

Hakim Ketua Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan.

b. Prosentase sisa perkara 

yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara  dan jumlah sisa perkara 

yang diputus .

(kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada 

pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara 

pada Pengadilan Tingkat Pertama)

Hakim Ketua Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan.

2 Peningkatan tertib 

administrasi perkara

a. Prosentase berkas yang 

diregister dan siap 

disidangkan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan 

berkas perkara yang sudah di register dan siap disidangkan

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan.

b. Prosentase Penyampaian 

pemberitahuan 

Pemanggilan Sidang Tepat 

Waktu

Perbandingan antara sidang pertama hari persidangan 

dengan tanggal pemanggilan

Hakim Ketua dan Juru Sita Laporan Bulanan 

c. Prosentase berkas yang 

diajukan banding, kasasi 

dan PK yang disampaikan 

secara lengkap 

Perbandingan  antara berkas yang diajukan banding, kasasi 

dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) 

dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan 

Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. 

Ketua dan Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan.
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d. Prosentase Penyampaian 

Pemberitahuan Amar 

Putusan Tepat Waktu, 

Tempat dan Para Pihak

Perbandingan antara tanggal putus dengan tanggal 

pemberitahuan

Hakim Ketua dan Juru Sita Laporan Bulanan 

d. Prosentase Penyampaian 

isi Putusan / penetapan 

kepada KUA dan Tepat 

Waktu.

Perbandingan antara tanggal putus dengan tanggal 

penyampaian isi putusan

Panitera dan Panitera Muda 

Hukum

Laporan Bulanan 

e. Prosentase Penyitaan dan 

eksekusi tepat waktu dan 

tempat 

Perbandingan antara berkas perkara dengan pelaksanaan 

penyitaan dan eksekusi

Ketua dan Panitera Laporan Bulanan

3 Peningkatan Penyelesaian 

Upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang 

diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disekepakati damai 

dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Mediator Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan.

4 Peningkatan Kualitas SDM a. Prosentase pegawai yang 

dibina melalui DDTK

Perbandingan antara jumlah pegawai yang diikut sertakan 

dalam pembinaan DDTK dengan jumlah pegawai yang belum 

diikut sertakan dalam pembinaan DDTK. 

Ketua dan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, 

Laporan Tahunan, 

a. Prosentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk 

mengikuti diklat sehingga memperoleh 

kelulusan/bersertifikat diklat, Panitera Pengganti, Cakim 

dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua dan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, 

Laporan Tahunan, 
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b. Prosentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial 

b.1 Perbandingan antara SDM  Non teknis yang diajukan 

untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh 

kelulusan/bersertifikat diklat  Kepemimpinan, Sertifikasi 

Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang 

mengikuti diklat.

Ketua dan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, 

Laporan Tahunan, 

b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk 

mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh 

kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua dan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, 

Laporan Tahunan, 

5 Peningkatan kualitas 

pengawasan

a. Prosentase pengaduan 

yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 

mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non 

teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Wakil Ketua Laporan Hasil 

Pengaduan 

Masyarakat

b. Prosentase temuan yg 

ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil 

pengawasan internal  (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan 

Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Wakil Ketua Laporan Hasil 

Kegiatan 

Pengawasan 

Melekat

Prosentase proses 

penyelesaian perkara  yang 

dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase putusan perkara yang sudah 

dipublikasikan dengan perkara putus yang belum 

dipublikasikan.

Ketua dan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan.

b. perbandingan prosentase proses putusan perkara 

yang sudah di minutasi dan dapat di  downlod panitera/ sekretaris laporan bulanan

web site pengadilan pertama ( sesuai SK KMA No dan laporan

144 Th 2007 tentang keterbukaan informasi peradilan tahunan

dengan perkara yang diputus.

7 peningkatan prosentase penyedian perbandingan jumlah dana bantuan hukum dengan Ketua dan laporan bulanan

Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to 

justice)

6
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menejemen peradilan dana predio di peradilan jumlah perkara yang diterima dan sudah terealisasi panitera/ sekretaris dan laporan

agama tingkat pertama tahunan

8 peningkatan dukungan prosentase pencapaian perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap laporan bulanan

menejemen dan penyelenggaraan

program dukungan menejemen dan pelaksanaan tugas Ketua dan panitera/ sekretaris triwulan

pelaksanaan tugas operasional perkantoran teknis lainnya panitera/ sekretaris semester

Teknis lainya dan tahunan

9 peningkatan sarana dan prosentase pencapaian perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap Ketua dan laporan bulanan

prasarana penyediaan sarana dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung panitera/ sekretaris triwulan

prasarana yang mendukung penyelenggaraan persadilan berbasis teknologi semester dan

penyelenggaraan peradilan informasi tahunan

berbasis teknologi

informasi

Amuntai,    Februari 2015

Panitera/Sekretaris

Drs. H. FAUZI, M.H.I. BADARUDDIN, S.H.I.

Ketua Pengadilan Agama Amuntai
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