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REVIEU INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

 

SATKER  :   PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG 

TAHUN  :   2015 – 2019 

 

 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 

1 2 3 

1. 
Peningkatan penyelesaian 

perkara tingkat Pertama 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan   

b. Persentase perkara yang diselesaikan  

c. Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu kurang dari 7 hari  

d. Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 3 bulan  

e. Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan 

2. 

Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara  

a. Persentase berkas yang diregister dan 

siap didistribusikan ke Majelis  

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 

c. Persentase penyampaian pemberitahuan 

relaas putusan tepat waktu 

d. Persentase perpanjangan penahanan 

tepat waktu  

e. Persentase pelepasan penahanan tepat 

waktu  

3. 

Peningkatan implementasi 

SIAD-DILMIL sebagai sarana 

otomatisasi pola Bindalmin  

a. Persentase perkara yang di upload dengan 

jumlah perkara yang ada 

b. Persentase waktu yang ditentukan dengan 

kegiatan upload ke jaringan website  

4. 

Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap peradilan 

(acces to justice)  

a. Persentase perkara yang dapat 

diselesaikan dengan cara sidang keliling 

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang 

menarik perhatian masyarakat) yang dapat 

diakses secara on line setalah berkekuatan 

hukum tetap 
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c. Persentase kelengkapan system informasi 

persidangan dan kepaniteraan. 

6. 
Peningkatan kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

a. Persentase eksekusi atas putusan perkara 

banding yang berkekuatan hukum tetap 

b.  Persentase eksekusi atas putusan perkara 

perbedaan pendapat 

7. 

 

Peningkatan kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti  

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang ditindaklanjuti 

8. 

Peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia  

a. Persentase personel yang mengikuti 

bimbingan tehnis administrasi 

b. Persentase personel berkemampuan TI  

9. 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Pengadilan 

a. Persentase kesesuaian sarana dan 

prasarana yang ada dengan kebutuhan 

operasional persidangan 

b. Persentase perbaikan gedung dan sarana 

gedung serta rumah dinas bagi Kepala, 

Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di 

Lingkungan Pengadilan Militer II-09 

Bandung.     

 

    Bandung,        Januari  2017 
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