


 

 

 

 
 
 

PENGADILAN  TINGGI YOGYAKARTA 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 
NOMOR  :W13.U/17/SK/I/2016 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA 
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 

 

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 

 

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 

  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka 
Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu meninjau kembali atau mereview 
untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). 

 

Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan 
Negeri Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan 
berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing; 

  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman 
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 

  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) 
Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta 
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 





INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 
 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1. Meningkatnya 
penyelesaian 
perkara 

a.  Persentase sisa perkara perdata 
yang diselesaikan 

Perbandingan sisa perkara perdata 
yang diselesaikan dengan sisa 
perkara yang harus diselesaikan 

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

b.  Persentase sisa perkara pidana 
yang diselesaikan 

Perbandingan sisa perkara pidana 
yang diselesaikan dengan sisa 
perkara yang harus diselesaikan 

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

c.  Persentase sisa perkara pidana 
anak yang diselesaikan 

Perbandingan sisa perkara pidana anak 
yang diselesaikan dengan sisa perkara 
anak yang harus diselesaikan 

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

d.  Persentase sisa  perkara tindak 
pidana korupsi yang diselesaikan 

Perbandingan sisa perkara tindak 
pidana korupsi yang diselesaikan 
dengan sisa perkara yang harus 
diselesaikan 

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

e.  Persentase perkara perdata yang 
diselesaikan 

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

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

f.   Persentase perkara pidana yang 
diselesaikan 

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

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

g.  Persentase perkara pidana anak 
yang diselesaikan 

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

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

h.  Persentase perkara tindak pidana 
korupsi yang diselesaikan 

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

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 



 

  i.   Persentase perkara perdata yang 
diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 3 bulan 

Perbandingan perkara perdata yang 
diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 
3 bulan dengan perkara yang harus 
diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 
bulan (diluar sisa perkara) 

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

j.   Persentase perkara pidana yang 
diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 3 bulan 

Perbandingan perkara pidana yang 
diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 
3 bulan dengan perkara yang harus 
diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 
bulan (diluar sisa perkara) 

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

k.   Persentase perkara pidana anak 
yang diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 3 bulan 

Perbandingan perkara pidana anak yang 
diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 3 bulan dengan perkara yang 
harus diselesaikan dalam waktu lebih 
dari 3 bulan (diluar sisa perkara) 

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

l.   Persentase perkara tindak pidana 
korupsi yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 3 bulan 

Perbandingan perkara tindak pidana 
korupsi yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 3 bulan 
dengan perkara yang harus 
diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 
bulan (diluar sisa perkara) 

Hakim Majelis dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

2. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a.   Persentase berkas perkara perdata 
yang diajukan banding yang 
disampaikan secara lengkap 

Perbandingan antara berkas perkara 
perdata yang diajukan banding yang 
lengkap dengan jumlah berkas 
perkara perdata yang diajukan banding 

Kepaniteraan Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

b.   Persentase berkas perkara 
pidana yang diajukan banding 
yang disampaikan secara lengkap 

Perbandingan antara berkas perkara 
pidana yang diajukan banding yang 
lengkap dengan jumlah berkas perkara 
pidana yang diajukan banding 

Kepaniteraan Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 



 

  c.  Persentase berkas perkara 
pidana anak yang diajukan 
banding yang disampaikan secara 
lengkap 

Perbandingan antara berkas perkara 
pidana anak yang diajukan banding 
yang lengkap dengan jumlah berkas 
perkara pidana anak yang diajukan 
banding 

Kepaniteraan Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

d.  Persentase berkas perkara tindak 
pidana korupsi yang diajukan 
banding yang disampaikan secara 
lengkap 

Perbandingan antara berkas perkara 
tindak pidana korupsi yang diajukan 
banding yang lengkap dengan jumlah 
berkas perkara tindak pidana korupsi 
yang diajukan banding 

Kepaniteraan Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

e.  Persentase berkas perkara perdata 
yang diregister dan telah 
didistribusikan ke Majelis 

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

Kepaniteraan Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

f.   Persentase berkas perkara 
pidana yang diregister dan telah 
didistribusikan ke Majelis 

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

Kepaniteraan Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

g.  Persentase berkas perkara pidana 
anak yang diregister dan telah 
didistribusikan ke Majelis 

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

Kepaniteraan Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

h.  Persentase berkas perkara tindak 
pidana korupsi yang diregister dan 
telah didistribusikan ke Majelis 

Perbandingan antara berkas perkara 
tindak pidana korupsi yang diterima 
Kepaniteraan dengan berkas perkara 
yang didistribusikan ke Majelis 

Kepaniteraan Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

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

a. Persentase (amar) putusan 
perkara yang dapat diakses 
secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak 
diputus. 

Perbandingan amar putusan perkara 
perdata, pidana, pidana anak dan tindak 
pidana korupsi yang ditayangkan di web 
site dengan jumlah perkara perdata, 
pidana, pidana anak dan tindak pidana 
korupsi . 

Kepaniteraan / 
Kesekretariatan 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 



 

  b.  Persentase permohonan informasi  
yang diselesaikan 

Perbandingan antara jumlah 
permohonan informasi yang masuk 
dengan jumlah permohonan informasi 
yang diselesaikan 

Kepaniteraan / 
Kesekretariatan 

Register Permohonan 
Informasi, Laporan 
Tahunan 

4. Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan 

a.  Persentase pengaduan 
masyarakat yang ditindaklanjuti 

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

Ketua dan 
Panitera/Sekretaris  

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

b.  Persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal yang 
ditindaklanjuti. 

Perbandingan jumlah temuan yang 
ditindaklanjuti dengan jumlah temuan 
yang dilaporkan 

Ketua dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

5. Peningkatan 
kualitas SDM 

a.  Persentase pegawai yang lulus 
diklat teknis yudisial. 

Perbandingan antara SDM Teknis yang 
lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Perikanan, 
HAM, dan lain-lain dengan jumlah yang 
mengikuti diklat 

Ketua dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

b.  Persentase pegawai yang lulus 
diklat non teknis yudisial 

Perbandingan antara SDM Non teknis yang 
lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, 
Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dan 
lain-lain dengan jumlah yang mengikuti 
diklat 

Ketua dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

c.   Persentase Baperjakat yang 
diselesaikan 

Perbandingan antara jumlah Baperjakat 
yang diusulkan dengan jumlah Baperjakat  
yang diselesaikan 

Ketua dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 

6. Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 

Persentase pengadaan sarana dan 
prasarana pendukung 

Perbandingan antara pengadaan sarana 
dan prasarana yang terealisasi dengan yang 
direncanakan 

Ketua dan 
Panitera/Sekretaris 

Laporan Bulanan 
dan Laporan Tahunan 
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