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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah 

menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 

2020. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun pertama pada periode Rencana Strategis 

2020- 2024. 

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang 

berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengadilan Tinggi Makassar, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat 

serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Secara Umum capaian kinerja 

sasaran pada tahun 2020 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun beberapa 

indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif 

yang dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2020 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan 

peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar pada tahun 

berikutnya. 

 Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan 

Tinggi Makassar dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang dalam 

mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI 

MAKASSAR YANG AGUNG “  

 

 

Makassar, 11 Februari 2021 

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar 

 

 

 
Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H. 

NIP. 19570503 198403 1 002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja 

dari Pengadilan Tinggi Makassar adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh 

Pengadilan Tinggi Makassar adalah perkara Banding yang telah dikirim ke pengadilan pengaju. 

Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Makassar merupakan 

sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan 

dari realisasi adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh 

unsur SDM, sarana dan prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara 

ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Makassar. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini menyajikan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

Pengadilan Tingkat Banding dan sesuai dengan Visi Misi-nya yaitu Terwujudnya Supremasi 

Hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efektif, serta mendapatkan kepercayaan 

publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya 

rendah bagi masyarakat. 

Penyusunan LKjIP ini bersifat laporan terhadap Pencapaian Kinerja dari Pengadilan Tinggi 

Makassar selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2020, yang salah satu inti kegiatan 

yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerjanya adalah masalah putusan 

perkara banding, yang selanjutnya dianalisa dan diperbandingkan dengan Rencana Kerja 

Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama 

menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Makassar 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini merupakan laporan yang menyeluruh 

yang menggambarkan tingkat keberhasilan antara rencana kinerja dengan hasil yang dicapai. Dari 

hasil yang dicapai tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan dimasa yang akan dating. 

Dengan perencanaan yang strategis dapat membangun strategis yang berorientasi hasil dan 

perubahan yang lebih baik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pengadilan Tinggi Makassar merupakan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI 

yang membawahi 27 (dua puluh tujuh) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Makassar. Sebagai 

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Makassar mengemban tugas 

pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. 

Pengadilan Tinggi Makassar selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga 

memilki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap Pengadilan-Pengadilan 

Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. 

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Tinggi Makassar merupakan Pengadilan 

Tingkat Banding dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung 

jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, 

menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. 

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi 

Makassar dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan 

sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai organisasi yang harus mempertanggung jawabkan 

kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Makassar dalam melaksanakan 

tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan 

program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat 

pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir. 

Pengadilan Tinggi Makassar dan seluruh satuan kerja dibawahnya melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi pengadilan seperti diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi mencakup: pertama, bertugas dan berwenang 

mengadili perkara pidana, perdata dan tipikor di tingkat banding; kedua, bertugas dan berwenang 

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan 

Negeri di daerah hukumnya; ketiga, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang 

hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta; keempat, pengadilan tinggi 

dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang; kelima, 

melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama. 
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Makassar senantiasa 

berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip 

peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai bentuk 

komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Tinggi 

Makassar perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di daerah dan 

voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan visi untuk turut serta mewujudkan 

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Pengadilan Tinggi Makassar diharapkan mampu 

memberikan kontribusi guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke depan, terutama dalam 

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara, serta dalam 

pelaksanaan pengawasan sebagai voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI. 

Hofd Van Justitie (Pengadilan Tinggi) Makassar Terbentuk Pada Bulan Maret 1951 

Konferensi Meja Bundar di Den-Haag tahun 1949 antara Indonesia dengan Belanda antara lain 

melahirkan: 

1. Perjanjian KMB tanggal 23 Agustus 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik 

Indonesia dengan bentuk Negara Serikat (RIS). 

2. Lahir negara-negara bagian (boneka) termasuk NIT (Negara Indonesia Timur) yang 

berkedudukan di Makassar tahun 1949 dan terbentuk pula Ministeri Van Justitie O.I 

(Departemen Kehakiman Indonesia Timur) di Makassar dimana pada waktu itu Menteri 

Kehakiman NIT yang pertama dijabat oleh Bapak MR. DR. Samokil. 

3. RIS (Republik Indonesia Serikat) dibubarkan pada tanggal 17 Agustus1950, negara-

negara bagian RIS menyatakan : Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 

 

Dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS), Negara Indonesia Timur (NIT) 

juga menyatakan bubar, dan pada saat itu terbentuklah : "Hofd Van Justitie (Pengadilan Tinggi) 

Makassar", yang wilayah hukumnya meliputi Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Kalimantan, 

Bali, Nusa Tenggara dan Maluku) pada bulan Maret 1951. 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan 

Tinggi di Ambon dan Perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar maka daerah 

hukum Pengadilan Tinggi Makassar berubah seputar propinsi Sulawesi Selatan. 

Pada Tanggal 5 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Maka secara tidak langsung wilayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Makassar meliputi 27 (dua puluh tujuh) Pengadilan Negeri di propinsi Sulawesi Selatan 

dan Sulawesi Barat yang terdiri dari : 
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1. Pengadilan Negeri Niaga/HI/TIPIKOR Makassar (Kelas IA Khusus/Akreditasi) 

2. Pengadilan Negeri Sungguminasa (Kelas IA/Akreditasi) 

3. Pengadilan Negeri Pangkajene (Kelas II/Akreditasi) 

4. Pengadilan Negeri Barru (Kelas II/Akreditasi) 

5. Pengadilan Negeri Takalar (Kelas II/Akreditasi) 

6. Pengadilan Negeri Maros (Kelas IB/Akreditasi) 

7. Pengadilan Negeri Jeneponto (Kelas II/Akreditasi) 

8. Pengadilan Negeri Pare-Pare (Kelas II/Akreditasi) 

9. Pengadilan Negeri Enrekang (Kelas II/Akreditasi) 

10. Pengadilan Negeri Sidrap (Kelas II/Akreditasi) 

11. Pengadilan Negeri Pinrang (Kelas II/Akreditasi) 

12. Pengadilan Negeri Watampone (Kelas IA/Akreditasi) 

13. Pengadilan Negeri Watansoppeng (Kelas II/Akreditasi) 

14. Pengadilan Negeri Sengkang (Kelas IB/Akreditasi) 

15. Pengadilan Negeri Bantaeng (Kelas II/Akreditasi) 

16. Pengadilan Negeri Sinjai (Kelas II/Akreditasi) 

17. Pengadilan Negeri Bulukumba (Kelas IB/Akreditasi) 

18. Pengadilan Negeri Selayar (Kelas II/Akreditasi) 

19. Pengadilan Negeri Palopo (Kelas IB/Akreditasi) 

20. Pengadilan Negeri Makale (Kelas IB/Akreditasi) 

21. Pengadilan Negeri Malili (Kelas II/Akreditasi) 

22. Pengadilan Negeri Masamba (Kelas II/Akreditasi) 

23. Pengadilan Negeri Polewali (Kelas II/Akreditasi) 

24. Pengadilan Negeri Majene (Kelas II/Akreditasi) 

25. Pengadilan Negeri Mamuju (Kelas IA/Akreditasi) 

26. Pengadilan Negeri Pasangkayu (Kelas II/Akreditasi). 

27. Pengadilan Negeri Belopa (Kelas II/Satker Baru (Belum Akreditasi) 

Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk 

mempertangung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan 

sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah 

Pengadilan Tinggi Makassar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 

2020. 
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B. TUGAS DAN FUNGSI 

Mahkamah Agung RI merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia. Hal tersebut diamanatkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menguraikan 

bahwa kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur 

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945. 

Sebagai badan peradilan negara, Mahkamah Agung RI beserta badan-badan peradilan di 

bawahnya diharapkan mampu membangun reputasi sebagai peradilan yang kredibel dan 

memperoleh apresiasi dari masyarakat. Untuk itu badan peradilan di Indonesia perlu berbenah 

guna memperoleh simpati, dukungan, dan kepercayaan masyarakat (publik). 

Pengadilan Tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan 

peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan 

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-Undang RI 

Nomor 49 Tahun 2009, dimana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa : 

 

 

 

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi 

juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada 

instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 6 Tahun 1986). 

Selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan Tinggi juga diserahi tugas dan kewenangan 

lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat 2 UU RI No. 6 Tahun 1986). 

 

 

 

 

Pengadilan dapat diserahi tugas 
dan kewenangan lain oleh atau 
berdasarkan  

Pengadilan dapat memberikan 
keterangan, pertimbangan, dan 
nasihat tentang hukum kepada 
instansi pemerintah di 
daerahnya, apabila diminta. 

Pengadilan Tinggi bertugas dan 
berwenang mengadili perkara 
pidana dan perkara perdata di 
tingkat banding. 

TUGAS PENGADILAN TINGGI 
FUNGSI PENGADILAN TINGGI 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Fungsi Mengadili (judicial power), yakni 
memeriksa dan mengadili perkara- 
perkara yang menjadi kewenangan. 

 
Fungsi Pembinaan, yakni memberikan 
pengarahan diwilayah hukumnya, 
menyangkut teknis yustisial, 
administrasi peradilan, administrasi 
umum, perlengkapan, keuangan, 
kepegawaian dan pembangunan. 

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan 
pengawasan pelaksanaan tugas dan 
tingkah laku hakim, pejabat struktur dan 
pegawai di daerah hukumnya serta 
terhadap jalannya peradilan tingkat 
pertama agar peradilan diselenggarakan 
dengan seksama dan sewajarnya dan 
terhadap pelaksanaan administrasi 
perkara & administrasi umum. 

 
Fungsi Nasihat, yakni memberikan 
pertimbangan dan nasihat tentang 
hukum kepada instansi pemerintah di 
daerah hukumnya apabila diminta. 

 
Fungsi Administrasi, yakni 
menyelenggarakan administrasi umum, 
keuangan dan kepegawaian serta 
lainnya untuk mendukung pelaksanaan 
tugas pokok teknis peradilan dan 
administrasi peradilan. 
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C. STRUKTUR ORGANISASI 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana 

tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam 

bagian kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian 

kesekretariatan yang merupakan unsur pendukung administratif. 

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Makassar 

mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

 

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut : 

1. Ketua, adalah sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat 

kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan 

hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Makassar untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah 

Agung RI, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang penasehat hukum 

dan notaris dari peradilan negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada 

Mahkamah Agung RI, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis 

pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang 

perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada hakim, 

memberi ijin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkarayang dimohonkan 

banding,  mengevaluasi  laporan  penanganan perkara banding yang dilakukan hakim dan  

 

 

 

 



Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Page 6 
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2020 

 

panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara 

periodik kepada Mahkamah Agung RI dan membuat/menyusun legal data tentang 

putusan perkara-perkara yang penting diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar 

untuk dijadikan regional data bank. 

2. Wakil Ketua, mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan 

dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua. 

3. Majelis Hakim, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima dan mengadili 

berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal pengadilan tinggi 

melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka 

hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta 

menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib 

menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan 

pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan 

kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

peradilan di Pengadilan Tinggi Makassar yang ditugaskan serta mengurus kepustakaan 

hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada hakim-hakim Pengadilan Tinggi 

yang bersangkutan. 

4. Panitera, mempunyai tugas membantu ketua/wakil/hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, 

putusan dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di 

kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara,mengatur tugas Wakil Panitera, 

Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di 

kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta 

putusannya kepada pengadilan negeri. 

5. Panitera Muda Perdata, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan 

dengan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor register 

pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima 

ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara 

banding yang telah diputus untuk dikirim kembali kepada pengadilan negeri dan 

menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

6. Panitera Muda Pidana, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan 

urusan lain yang  berhubungan  dengan  masalah perkara pidana, memberi nomor register 
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pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan 

mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat 

tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan 

perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

7. Panitera Muda Hukum, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, 

menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas 

perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari pengadilan negeri 

untuk dilaporkan kepada pimpinan pengadilan. 

8. Sekretaris, mempunyai tugas membantu ketua/wakil bertanggung jawab atas 

administrasi peradilan dan surat-surat lainnya yang disimpan di kesekretariatan, 

menyelenggarakan administrasi, mengatur tugas Kepala Bagian Perencanaan dan 

Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub. Bagian Rencana 

Program dan Anggaran, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, 

Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan 

Rumah Tangga di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Makassar. 

9. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas sekretaris dalam koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pembinaan 

administrasi kepegawaian dan teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Makassar dan 

Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar. 

10. Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

sekretaris dalam tata usaha dan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, 

pengelolaan, pembinaan dan koordinasi pelaporan keuangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri 

se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar. 

11. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dalam mengkoordinir usulan program dan anggaran serta mengelola dan 

membina administrasi program dan anggaran di Pengadilan Tinggi Makassar dan 

Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.  

12. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian dan teknologi 

informasi di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Makassar, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kepegawaian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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13. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dibidang pengelolaan, pembinaan dan koordinasi pelaporan keuangan di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Makassar, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

14. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas membina dan 

melaksankaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara 

dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

15. Panitera Pengganti, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan 

hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau 

diubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar 

putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda apabila telah selesai 

diminutasi. 

 

D. ISU STRATEGIS 

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat banding dan kawal depan (voor-

post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 27 (dua puluh tujuh) Pengadilan Negeri di wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Makassar, memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan 

Tinggi Makassar secara lokasi maupun hirarki adalah institusi terdekat dengan pengadilan-

pengadilan tingkat pertama di wilayah propinsi Sulawesi Selatan dan Barat. 

Peran strategis Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat banding adalah 

dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama 

dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, 

memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya 

apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan 

tingkat pertama dan menjaga supaya peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan 

saksama dan sewajarnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2020, Pengadilan Tinggi 

Makassar telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan 

Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan 

tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal 

modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan 

peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah 

integritas dan profesionalisme aparatur. 
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Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Makassar tahun 

2020 sebagai berikut : 

1. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara 

terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk 

mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan 

kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya 

pelanggaran hukum dan etika. Pedoman PTSP diatur dalam SK Dirjen Badilum No. 

77/DJU/SK/HM03.3/2/2018. 

2. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan 

Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang 

unggul/prima (Indonesia Court Performance Excelance). Tahun 2020 Pengadilan 

Tinggi Makassar dan 26 (dua puluh enam) satuan kerja diwilayah hukumnya telah 

diakreditasi. Pengadilan Negeri Belopa belum terakreditasi karena merupakan satuan 

kerja baru. Selanjutnya kegiatan akreditasi ini berkelanjutan dalam arti bahwa 

seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sehingga harus senantiasa 

dipelihara dan dipertahankan. 

 

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja 

Pengadilan Tinggi Makassar selama tahun 2020 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di 

masa mendatang. 

Laporan kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Pengantar 

Ikhtisar Eksekutif 

BAB I  Pendahuluan  

 Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek 

strategis organisasi serta permasalahan utama (startegic issued) yang sedang 

dihadapi organisasi. 

BAB II  Perencanaan Kinerja  

 Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan 

antara lain Visi Misi,  
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BAB III Akuntabilitas Kinerja  

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

analisis capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun 

sebelumnya. 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun 

yang lalu. 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi. 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran (pada sub bab ini di uraikan realisasi anggaran yang 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja) 

BAB IV Penutup 

Pada bab ini mmenjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum 

tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan 

dengan kinerja Pengadilan Tinggi Makassar serta strategi pemecahan masalah. 

 

Lampiran yang terdiri dari : 

1. Reviu Indikator Kinerja Utama 

2. Rencana Kinerja Tahun 2020 

3. Reviu Matriks Rencana Strategis 2020-2024 

4. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024 

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2020–2024 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan 

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai 

efektivitas dan efesiensi. 

Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan 

sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Makassar 

yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan 

dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) 2020–2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi 

pada tahun 2020–2024. 

 

1. VISI DAN MISI 

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan 

untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Makassar. 

Visi Pengadilan Tinggi Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu: 

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR YANG AGUNG” 

Berdasarkan visi Pengadilan Tinggi Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka 

ditetapkan beberapa misi Pengadilan Tinggi Makassar untuk mewujudkan visi 

tersebut. Misi Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah : 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan;  

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan; 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

Penjelasan Makna misi : 

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah 

adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu 

kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian 

institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya 

(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam 

usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. 
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Sebagai konsekuensi dari penyatuan satu atap, di mana badan peradilan 

telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan 

finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta 

pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di 

Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal 

penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran 

berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang 

pasti ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh 

Indonesia. 

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga 

mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian 

individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan 

pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk 

menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan 

kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah – masalah 

hukum yang berkembang. 

 

b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang 

dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan 

dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang 

adil. 

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai 

yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. 

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana 

untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan 

putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah 

pihak. 

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, 

yaitu subtansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi 

peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang 

adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka 

dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari 

keadilan. 
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c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan 

kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran 

pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan 

juga mampu merumuskan kebijakan – kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan 

manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan 

bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang 

dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan 

peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan 

badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. 

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada 

peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan 

mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial 

(kepemimpinan manajerial). 

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan  

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting 

untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. 

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem 

pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan – putusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, 

adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan 

pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui 

keterbukaan informasi dan pelaporan badan peradilan itu sendiri. Melalui 

keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan 

mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri 

dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang 

mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian 

perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat 

dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan 

menjaga integritasnya. 

 

2. TUJUAN 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktusatu 

sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi 

Pengadilan Tinggi Makassar. 
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Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan penyelesaian pekara 

2. Peningkatan tertib administrasi perkara 

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

4. Peningkatan kualitas pengawasan 

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 

 

3. SASARAN STRATEGIS 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2024. 

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, 

Pengadilan Tinggi Makassar menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

 Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 

 Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan 

 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

 Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan 

Tinggi 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

 Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat 

waktu 

 Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat 

waktu 

 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

dalam waktu 1 hari setelah putus 

 

4. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Tinggi Makassar menggunakan 

program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut : 
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1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah 

Agung. 

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan 

administrasi. 

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional 

satker daerah 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

 Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 

 Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan 

 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI 

Kegiatan : Pengadaan sarana dan  prasarana di lingkungan Mahkamah 

Agung 

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana Internal 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas tehadap layanan 

Pengadilan Tinggi 

 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

dalam waktu 1 hari setelah putus 

3. Program : Peningkatan manajemen peradilan umum.  

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.  

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding secara tepat waktu. 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

 Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju 

tepat waktu 

 Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat 

waktu.
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RENCANA STRATEGIS 2020-2024 
 

NO 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

 

URAIAN 

 

INDIKATOR 

TARGET 

JANGKA 

MENENGAH 

 

URAIAN 

 

INDIKATOR 

TARGET  

PROGRAM 

 

KEGIATAN 
INDIKATOR 

KEGIATAN 

 

TARGET 

 

Rp. 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Terwujudnya Index responden  1.    Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan 

akuntabel 

1. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang 

Diselesaikan 

2. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang 

Diselesaikan 

3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang 

Diselesaikan 

4. Persentase Perkara Perdata Yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

5. Persentase Perkara 

Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

6. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

7. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi 

100% 100% 100% 100% 100% Program dukungan Pembinaan Penyelenggaraan 5 layanan 150.278.910.000.000 

 Kepercayaan Pengadilan Tingkat 98%      manajemen dan administrasi dan operasional   

 masyarakat Pertama yang puas  100% 100% 100% 100% 100% pelaksanaan tugas pengelolaan perkantoran dan non   

 kebutuhan dan terhadap layanan       teknis lainnya keuangan Badan operasional satker   

 kepuasannya Pengadilan Tinggi  100% 100% 100% 100% 100% Mahkamah Agung Urusan Administrasi daerah   

 terpenuhi             

    98% 98% 99% 99% 99%      

     

98% 

 

98% 

 

99% 

 

99% 

 

99% 

     

    
98% 98% 98% 98% 98% 

     

    
50% 50% 50% 52% 52% 

     

     8.    Index responden Pengadilan Tingkat 

Pertama yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Tinggi 

85% 85% 85% 90% 90% Program peningkatan 

sarana dan prasarana 

aparatur Mahkamah 

Agung RI 

Pengadaan sarana 

dan prasarana di 

lingkungan 

Mahkamah Agung 

Pengadaan sarana 

dan prasarana 

Internal 

5 layanan 1.575.000.000 

2 Terwujudnya 

penyederhana

an proses 

penanganan 

perkara  

Persentase putusan 

perkara  yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang 

dapat diakses secara  

98% 2.    Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

1.    Persentase putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah 

putus 

98% 98% 99% 99% 99%      

 melalui 

pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

online dalam waktu 1 

hari setelah putus 

 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 

Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat 

waktu 

3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 

Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat 

waktu 

97% 

 

 

 

95% 

 

97% 

 

 

 

95% 

98% 

 

 

 

97% 

98% 

 

 

 

97% 

98% 

 

 

 

98% 

Program peningkatan 

manajemen peradilan 

umum 

Peningkatan 

manajemen 

peradilan umum 

Perkara peradilan 

umum yang 

diselesaikan 

ditingkat pertama 

dan banding secara 

tepat waktu 

1.150 

perkara 

1.736.850.000
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Makassar memuat angka target kinerja 

tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka 

target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, 

dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang 

akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian 

Kinerja. 

NO URAIAN INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 

KEGIATAN 
TARGET RP 

1. Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

1.    Persentase Sisa Perkara Perdata 

yang Diselesaikan 

100% Program 

dukungan 

manajeman dan 

pelaksanaan 

tugas tekhnis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

Pembinaan 

Administrasi 

dan 

Pengelolaam 

keuangan 

Badan Urusan 

Administrasi 

Penyelengaraan 

Operasional 

perkantoran dan 

non operasional 

satker daerah 

1 layanan 30.055.782.000 

2.    Persentase Sisa Perkara Pidana 

yang Diselesaikan 

100% 

3.    Persentase Sisa Perkara Pidana 100% 

Khusus yang Diselesaikan 

4.   Persentase Perkara Perdata yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

98% 

5.    Persentase perkara pidana yang 98% 

diselesaikan tepat waktu 

6.    Persentase perkara Pidana 

Khusus yang Diselesaikan Tepat 

Waktu 

98% 

7.    Persentase Perkara Yang Tidak 50% 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

8.    Index responden Peradilan 

Tingkat Pertama yang Puas 

Terhadap Layanan Peradilan 

Tingkat Banding 

85% Program 

Peningkatan 

Saran dan 

Prasarana 

aparatur 

Mahkamah 

Agung RI 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasaran 

dilingkungan 

Mahkamah 

Agung 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasaran 

Pendukung SIPP 

1 Layanan 525.000.000 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

1.    Persentase Putusan Perkara 

yang Menarik Perhatian 

Masyarakat yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam Waktu 1 Hari 

Setelah Putus 

98% 

2.    Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang Dikirim ke 

Pengadilan Pengaju tepat waktu 

97% Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Umum 

Peningkatan 

manajemen 

peradilan 

umum 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

210 Perkara 347.370.000 

3.    Persentase Salinan Putusan 

Perkara Pidana yang Dikirim ke 

Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 

95% 
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan 

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai 

wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran Pengadilan Tinggi Makassar, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja. 

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2020, adalah sebagai berikut : 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti Transparan dan 

Akuntabel 

 

a. Persentase sisa perkara perdata yang 

diselesaikan. 

100% 

b. Persentase sisa perkara pidana yang 

diselesaikan. 

100% 

c. Persentase sisa perkara pidana 

khusus yang diselesaikan. 

100% 

d. Persentase sisa perkara perdata yang 

diselesaikan tepat waktu 

98% 

e. Persentase sisa perkara pidana yang 

diselesaikan tepat waktu 

98% 

f. Persentase sisa perkara pidana 

khusus yang diselesaikan tepat 

waktu 

98% 

g. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi 

50% 

h. Indeks responden Pengadilan 

Tingkat Pertama yang puas terhadap 

layanan Pengadilan Tinggi 

85% 

Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus 

98 % 

b. Persentase salinan putusan perkara 

perdata yang dikirim ke Pengadilan 

pengaju tepat waktu 

97 % 

c. Persentase salinan putusan perkara 

pidana yang dikirim ke Pengadilan 

pengaju tepat waktu 

95 % 
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Jumlah Anggaran : Rp. 30.928.152.000,- (Tiga puluh milyar Sembilan ratus dua puluh delapan 

juta serratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari: 

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan jumlah pagu sebesar : Rp. 

30.580.782.000,- (tiga puluh milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan 

puluh dua ribu rupiah) 

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum dengan jumlah pagu sebesar : Rp. 347.370.000,- (tiga 

ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) 
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Sasaran 1 Indikator 1 
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah 

proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu 

metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen 

untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

 

Indikator kinerja “Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan” adalah perbandingan jumlah 

sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan. 

Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara 

umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan 

sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya. 

Pada tahun 2020 realisasi indikator persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan dapat 

mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara perdata tahun 2019 sebanyak 79 perkara dan seluruhnya dapat 

diselesaikan pada tahun 2020. 

Pada Tahun 2020 capaian persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 yakni 

sebesar 22%. 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

TAHUN 

SISA PERKARA 

YANG HARUS 

DISELESAIKAN 

SISA PERKARA 

YANG 

DISELESAIKAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

CAPAIAN 

Persentase Sisa 

Perkara Perdata Yang 

diselesaikan 

2020 79 79 100% 100% 100% 

2019 97 97 100% 100% 100% 
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Sasaran 1 Indikator 2 
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 

Sasaran 1 Indikator 3 
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan 

 

 Indikator kinerja “Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan” adalah perbandingan jumlah 

sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan. Jumlah 

sisa perkara pidana pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun 

belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya. Pada tahun 2020 

realisasi indikator persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan juga dapat mencapai target 100% 

seperti perkara perdata. Jumlah sisa perkara pidana tahun 2019 sebanyak 71 perkara dan seluruhnya dapat 

diselesaikan pada tahun 2020. 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

TAHUN 

SISA PERKARA 

YANG HARUS 

DISELESAIKAN 

SISA PERKARA 

YANG 

DISELESAIKAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

CAPAIAN 

Persentase Sisa 

Perkara Pidana Yang 

diselesaikan 

2020 71 71 100% 100% 100% 

2019 38 38 100% 100% 100% 

 

 

Indikator kinerja “Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan” adalah perbandingan 

jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang 

harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara pidana khusus pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara 

pidana khusus yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban 

pada tahun berikutnya. 

Pada tahun 2020 terdapat 5 perkara pidana khusus (Tipikor) sisa tahun 2019 yang telah  

diselesaikan pada tahun tersebut, sehingga tidak terdapat sisa perkara pidana khusus. Begitupun 

tahun sebelumnya penyelesaian sisa perkara pidana khusus dapat diselesaikan di tahun 

berikutnya. Pada tahun 2020 realisasi indikator persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan 

juga dapat mencapai target 100% 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

TAHUN 

SISA PERKARA 

YANG HARUS 

DISELESAIKAN 

SISA PERKARA 

YANG 

DISELESAIKAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

CAPAIAN 

Persentase Sisa 

Perkara Pidana Khusus 

Yang diselesaikan 

2020 5 5 100% 100% 100% 

2019 4 4 100% 100% 100% 
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Sasaran 1 Indikator 5 
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Sasaran 1 Indikator 4 
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 

 

 Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah 

perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara 

perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan 

pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan 

berjalan. 

Perkara yang diselesaikan tepat waktu dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari surat 

edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 bulan 

untuk penyelesaian perkara tingkat banding. 

Pada tahun 2020 realisasi indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 

sebesar 98%. Secara umum realisasi indikator ini baik karena realisasi tersebut melebihi yang ditargetkan 

yaitu 100%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 102%. 

 
  

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TAHUN 

 

JUMLAH PERKARA 

PERDATA YANG 

DISELESAIKAN 

JUMLAH PERKARA 

PERDATA YANG 

DISELESAIKAN TEPAT 

WAKTU 

 

 

TARGET & REALISASI 

  
 

CAPAIAN 

Persentase Perkara 

Perdata Yang 

diselesaikan Yang 

Diseleaikan Tepat 

Waktu 

2020 458 458 
Target 98% 

102% 

Realisasi 100% 

2019 519 519 
Target 98% 

102% 

Realisasi 100%  
 

 

 

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah 

perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan  jumlah perkara 

pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Pada tahun 2020 indikator persentase perkara pidana 

yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 98%. Capaian indikator ini sangat baik karena 

dapat melebihi target. Realisasi penyelesaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah 100%, 

karena dari 752 Perkara yang telah diselesaikan (baik perkara pidana biasa maupun pidana anak), 

keseluruhan perkara tersebut dapat diselesaikan tepat waktu waktu dalam kurun waktu 3 (tiga bulan) 

sesuai Surat Edaran ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. 
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Sasaran 1 Indikator 6 
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Kenaikan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mengalami kenaikan 

pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 9.04%. Peningkatan tersebut didukung 

dengan adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, adanya reward dan punishment dalam 

penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis 

hakim panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan pidana. 
 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TAHUN 

 

JUMLAH PERKARA 

PIDANA YANG 

DISELESAIKAN 

JUMLAH PERKARA 

PIDANA YANG 

DISELESAIKAN TEPAT 

WAKTU 

 

 

TARGET & REALISASI 

  
 

CAPAIAN 

 

Persentase Perkara 

Pidana Yang 

diselesaikan Yang 

Diseleaikan Tepat 

Waktu 

2020 752 752 
Target 98% 

102% 

Realisasi 100% 

2019 684 684 
Target 98% 

102% 

Realisasi 100%  
 

 

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu” 

adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan 

jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara pidana khusus 

yang ditangani Pengadilan Tinggi Makassar adalah pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 

yang waktu penyelesaiannya adalah  maksimal 60 hari sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Pada Tahun 2020 capaian persentase penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat 

waktu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan 

dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 29%. 

Penurunan penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu 

disebabkan karena keterlambatan pengiriman berkas dari pengadilan pengaju, yang dapat 

mempengaruhi waktu penyelesaian perkara yang telah ditetapkan. Kondisi ini ditindaklanjuti 

dengan menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut : 

1. Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara di pengadilan Tinggi 

melalui rapat bulanan dan pengawasan bidang 

2. Meningkatkan monitoring dan pengawasan rutin oleh Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tingkat 

Pertama melalui rapat koordinasi, Whatsapp Group, teleconference  

3. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka 

waktu, agar memasukkan data perkara dalam dalam system informasi manajemen 

perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat 

waktu, yaitu one day publish (satu hari setelah putus). 
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Sasaran 1 Indikator 7 
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TAHUN 

 

JUMLAH PERKARA 

PIDANA KHUSUS 

YANG DISELESAIKAN 

JUMLAH PERKARA 

PIDANA KHUSUS YANG 

DISELESAIKAN TEPAT 

WAKTU 

 

 

TARGET & REALISASI 

  
 

CAPAIAN 

Persentase Perkara 

Pidana Khusus Yang 

diselesaikan Yang 

Diseleaikan Tepat 

Waktu 

2020 41 41 
Target 98% 

102% 

Realisasi 100% 

2019 53 53 
Target 98% 

102% 

Realisasi 100%  
 

 

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” 

adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan 

jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka 

semakin puas atas putusan pengadilan ditingkat banding. 

Pada tahun 2020, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 

sebesar 52%, karena dari 1.044 perkara yang diputus di tingkat banding, sebanyak 546 perkara 

tidak mengajukan kasasi. Realisasi ini melebihi target yang diharapkan yaitu 50%, sehingga 

capaian indikator ini  hanya sebesar 104%. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, masyarakat pencari keadilan yang 

melakukan upaya hukum kasasi semakin meningkat dibandingkan tahun 2019. Secara umum 

biasanya Jaksa yang mengajukan kasasi disebabkan karena tidak puas dengan vonis putusan 

pengadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya. Hal ini 

yang mengharuskan jaksa mengajukan upaya hukum kasasi. 

Berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara pidana yang dimohonkan jaksa atau 

terdakwa tidak bisa dibatasi oleh pengadilan. Sebab, pengadilan bersifat pasif dan hanya 

menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan tidak pernah mencari 

perkara. Perkara yang masuk ke pengadilan akan diterima dan ditangani. Dalam UU kekuasaan 

Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara. 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TAHUN 

 

PERKARA 

PUTUS TK. 

BANDING 

PERKARA YANG 

MENGAJUKAN 

KASASI 

PERKARA YANG 

TIDAK MENGAJUKAN 

KASASI 

 

 

TARGET & 

 

 

REALISASI 

 

 

CAPAIAN 

 

Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

2020 1.597 1.044 546 
Target 50% 

104% 
Realisasi 52% 

2019 1.601 1.053 551 
Target 50% 

104% 
Realisasi 52% 
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Sasaran 1 Indikator 8 
Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas 
Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding 

 

Indikator index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan 

Tingkat Banding adalah perbandingan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama yang  puas terhadap 

layanan Peradilan Tingkat Banding dengan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama. Pengukuran 

indikator ini  mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang 

Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan 

Tinggi pada tahun 2020 memperoleh capaian sebesar 101.5%, capaian ini naik dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 100.8%. pada tahun 2020 terdapat kenaikan sekitar 0,7 % dibandingkan tahun lalu, 

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya. 

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey pada tahun-tahun sebelumnya masih 

menggunakan sistem manual sedangkan pada tahun 2020 telah dilakukan secara elektronik, dengan 

menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat secara online yang dapat diakses melalui website 

Pengadilan Tinggi Makassar dengan alamat http://survei.pt-makassar.go.id. 
 

Tahun 

  

Jumlah Responden 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

 

       

   

 Survei 
       

          

 2020   120  85,00%  86,25%  101,5%  

 2019   250  85,00%  85,75%  100,8%  

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini  tahun 2020 terdiri dari 9 komponen, yaitu: 

1. Persyaratan 

2. Prosedur  

3. Waktu pelayanan 

4. Biaya/ Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Maklumat Pelayanan 

9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. 
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Pada tahun 2020, hasil survey kepuasan masayarakat pengguna layanan pengadilan dari 9 ruang 

lingkup yang disurvey yang diperoleh melalui system Survey Kepuasan masayarakat secara online adalah 

86,25 (BAIK). Capaian indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap 

layanan Pengadilan Tinggi pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah. 

TAHUN NO RUANG LINGKUP RATA-

RATA 

SKOR 

KATEGORI PERINGKAT 

Th. 

2020 

1 Persyaratan 3.49 Baik 3 

2 Sistem, Mekanisme dan    

   Prosedur 

3.52 Baik 1 

3 Waktu Penyelesaian 3.35 Baik 9 

4 Biaya/Tarif 3.42 Baik 6 

5 Produk Spesifikasi Jenis  

   Pelayanan 

3.41 Baik 8 

6 Kompetensi Pelaksana 3.41 Baik 7 

7 Perilaku Pelaksana 3.47 Baik 4 

8 Penanganan pengaduan,  

   saran, dan masukan 

3.49 Baik 2 

9 Sarana dan Prasarana 3.46 Baik 5 

Realisasi, Target, dan 

Capaian Th. 2020 : 

31,05 Baik  

TAHUN NO RUANG LINGKUP RATA-RATA 

SKOR 

KATEGORI PERINGKAT 

Th. 

2019 

1 Persyaratan 
3.98 

Baik 3 

 2 Sistem, Mekanisme dan  

   Prosedur 
4 

Baik 1 

 3 Waktu Penyelesaian 3.90 Baik 6 

 4 Biaya/Tarif 0 Baik 9 

 5 Produk Spesifikasi Jenis  

   Pelayanan 
3.97 

Baik 4 

 6 Kompetensi Pelaksana 4 Baik 2 

 7 Perilaku Pelaksana 3.87 Baik 7 

 8 Penanganan pengaduan,  

   saran, dan masukan 
3.86 

Baik 8 

 9 Sarana dan Prasarana 3.91 Baik 5 

 Realisasi, Target, dan 

Capaian Th. 2019 : 

31.49 Baik  
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Sasaran 2 Indikator 1 
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim 
ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 

 

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat 

waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju 

tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Pada tahun 2020 indikator ini mencapai target 

100%, karena seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, mengacu pada SEMA 

No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian salinan dan Petikan 

Putusan, salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan 

diucapkan. 

Capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan Pengaju 

Tepat Waktu mencapai 102% seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah putusan perkara perdata 

sebanyak 458 perkara, dan seluruh salinan putusan tersebut dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. 

Pada umumnya Pengadilan Tinggi Makassar langsung mengirim petikan putusan melalui email ke 

pengadilan pengaju setelah perkara diputus, dan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju paling 

lama 3 (tiga) hari, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengirim salinan putusan 

tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Makassar dalam 

pengiriman putusan perkara. 

Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui 

pihak pengirim (Pos Indonesia). Kondisi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan tepat waktu telah 

dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

TAHUN 

JUMLAH 

PUTUSAN 

PERKARA 

PERDATA 

JUMLAH SALINAN 

PUTUSAN YANG DIKIRIM 

KE PENGADILAN 

PENGAJU TEPAT WAKTU 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

CAPAIAN 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim ke 

2020 458 458 98% 100% 102% 

2019 461 461 98% 100% 102% 
Pengadilan pengaju 

tepat waktu 
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Sasaran 2 Indikator 2 
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim 
ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 

Sasaran 2 Indikator 3 
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 

 

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan pidana yang  dikirim ke Pengadilan pengaju tepat 

waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju 

tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana. 

Capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju 

tepat waktu mencapai 102% seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah putusan perkara pidana 

sebanyak 720 perkara, dan seluruh salinan putusan tersebut dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. 

Seperti perkara perdata, pengiriman petikan putusan perkara pidana juga dilakukan melalui email 

ke pengadilan pengaju setelah perkara diputus, dan  salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju paling 

lama 3 (tiga) hari. Pengukuran indikator ini juga dilakukan dengan pencatatan yang valid dari tanda terima 

pengiriman berkas melalui ekspedisi , Pengukuran ini juga dapat dicek melalui data yang diinput pada 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Mahkamah Agung, yaitu tanggal minutasi 

dan tanggal pengiriman berkas yang waktunya tidak melebihi 3 hari kerja. 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TAHUN 

 

JUMLAH 

PUTUSAN 

PERKARA PIDANA 

JUMLAH SALINAN PUTUSAN 

PERKARA PIDANA YANG 

DIKIRIM KE PENGADILAN 

PENGAJU TEPAT WAKTU 

 

 

TARGET 

 

 

REALISASI 

 

 

CAPAIAN 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Pidana yang dikirim ke  

2020 720 720 97% 100% 100% 

2019 767 767 97% 100% 100% 
Pengadilan Pengaju tepat 

waktu 

 

 

Indikator kinerja “Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus” adalah perbandingan jumlah putusan 

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah 

putus dengan jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat. 

Kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah : Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan, 

Perkara Money Laundry, Perkara Illegal Logging dan Perkaran Human Traficking. 

Pada tahun 2020 capaian indikator ini mencapai target 95%, jumlah perkara yang diputus 15 

perkara, dan 14 perkara tersebut isi putusannya telah diupload dalam website dalam waktu 1 hari setelah 

diputus. 
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Capaian ini diperoleh karena Pengadilan Tinggi Makassar selalu berusaha menerapkan one day 

publish, yaitu mengupload putusan ke web setelah 1 hari diputus. Perkara yang telah diputus diupload di 

website melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding 

Mahkamah Agung RI atau Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Kondisi ini juga telah terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar terus 

berupaya meningkatkan pelayanan publik. 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TAHUN 

JUMLAH PERKARA 

MENARIK PERHATIAN 

MASYARAKAT YANG 

DIPUTUS 

JUMLAH PUTUSAN 

YANG DIUPLOAD 

DIDALAM WEBSITE 1 

HARI SETELAH 

PUTUSAN 

 

 

TARGET 

 

 

REALISASI 

 

 

CAPAIAN 

Persentase putusan       

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

2020 15 14 95% 95% 95% 

yang dapat diakses       

secara online 1 hari 

setelah putus 

2019 18 17 95% 95% 95% 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Makassar mendapatkan total alokasi anggaran DIPA 

(01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 23.844.678.000,,- (Dua puluh tiga milliar delapan 

ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan DIPA (03) Badan 

Peradilan Umum sebesar Rp. 347.370.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). 

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi 

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 23.844.678.000,- (Dua puluh tiga milliar delapan ratus empat 

puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang meliputi : 

a. Belanja Pegawai 

Jumlah Belanja Pegawai tahun 2020 sebesar Rp.23.424.070.000,- (Dua puluh tiga milliar 

empat ratus dua puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi 

belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji 

dan tunjangan, honorarium dan lembur. 

b. Belanja Barang 

Jumlah Belanja Barang tahun 2020 sebesar Rp. 6.631.712.000,- (enam milyar enam ratus 

tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran 

untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 

termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. 

c. Belanja Modal 

Jumlah Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima 

juta rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan 

modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. 
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Berikut ini bagan yang menyajikan perbandingan antara pagu dan realisasi belanja pegawai, 

belanja barang dan belanja modal Tahun 2020. 

 

 

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum  

Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 347.370.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh 

puluh ribu rupiah), yang  meliputi: belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum 

ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. 

0

5E+09

1E+10

1.5E+10

2E+10
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Chart Title
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Berikut ini bagan yang menyajikan perbandingan antara pagu dan realisasi serta sisa anggaran 

belanja barang Tahun 2020. 

 

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran 

strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut : 

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. 

Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah. 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator  

Sasaran Strategis 1, sebagai berikut : 

a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 

b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 

c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan 

d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 

e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 

f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu 

g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

0
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300000000

400000000

Pagu Anggaran
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Sisa Anggaran

Belanja Barang
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Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar 

Rp.30.055.782.000,- dengan rincian  realisasi belanja sebagai berikut : 

NO 
 

JENIS BELANJA PAGU 
REALISASI 

Rp. % 

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 23.424.070.000 23.187.468.987 98.99% 

2 Belanja Barang Operasional 1.179.895.000 1.148.086.876 97.30% 

3 Belanja Non Operasional 9.600.000 9.577.000 99.76% 

4 Belanja Barang Persediaan 207.000.000 206.725.251 99.87% 

5 Belanja Jasa 2.644.231.000 2.518.153.432 95.23% 

6 Belanja Pemeliharaan 1.477.415.000 1.475.546.008 99.87% 

7 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 330.956.000 282.819.316 85.46% 

 JUMLAH  30.055.782.000 29.593.165.768 98.46% 

 

2.  Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI. 

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. Program 

dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya 

a. Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu: Index responden Pengadilan Tingkat Pertama 

yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 

b. Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu Persentase putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari 

setelah putus. 

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar 

Rp.525.000.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut : 

NO JENIS BELANJA PAGU    REALISASI  

Rp. % 

1 Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 

525.000.000 516.845.000 98.45% 

 JUMLAH 525.000.000 516.845.000 98.45% 

 

3.  Program : Peningkatan manajemen peradilan umum. 

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum. Program dan kegiatan ini untuk 

mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 2 yaitu: 

a. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat 

waktu. 

b. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju 

tepat waktu 
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Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar 

Rp.347.370.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut : 

NO JENIS BELANJA PAGU    REALISASI  

Rp. % 

1 Belanja Barang Operasional 51.820.000 51.678.348 99.72% 

2 Belanja Non Operasional 233.990.000 233.441.900 99.76% 

3 Belanja Barang Persediaan 28.400.000 28.370.100 99.89% 

4 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 33.160.000 33.155.000 99.98% 

 JUMLAH 347.370.000 346.645.348 99.79% 

 

Keuangan Perkara Perdata 

 Dalam penanganan perkara perdata pembiayaannya tidak dibebankan melalui APBN baik 

DIPA Badan Urusan Administrasi maupun DIPA Badan Peradilan Umum melainkan dibiayai 

oleh para pihak yang berperkara. Adapun rincian Biaya Perkara per 31 Desember 2020 sebagai 

berikut : 

 Saldo Awal  Rp.25.425.000 

 Penerimaan  Rp.  7.000.000 

 Pengeluaran  Rp.  7.216.000 

 Saldo akhir  Rp.25.409.000 

 

Sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana pihak ketiga atau keuangan perkara 

perdata maka setiap satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Makassar wajib menginput rincian 

biaya perkara perdata pada aplikasi KOMDANAS. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2020 merupakan 

gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, sekaligus 

sebagai alat ukur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan 

amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian 

kinerja Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana 

kinerja yang telah ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi 

bahan perbaikan untuk tahun 2020. Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam 

pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Makassar pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Keberhasilan 

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak 

lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut 

merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung 

oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. 

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Makassar pada tahun 2020 dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 Penyelenggaran Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) baik teknis maupun 

administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang 

belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. 

 Penyelesaian perkara pada tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. 

Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara di 

tahun 2019 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2020 dan telah memenuhi target. 

 Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2020 

pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. 

 Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta 

yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah 

mencapai target. 

 Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang 

berkualitas sudah tercapai. 

 Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. 
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2. Kendala atau Hambatan 

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya 

akan ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses 

pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung 

dicari jalan keluarnya atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan 

Tinggi Makassar diantaranya adalah : 

 Perkara yang masuk pada akhir tahun cukup banyak namun setelah diteliti 

kelengkapan berkas perkara tersebut banyak kekurangannya. 

 Jumlah staf yang ada pada Pengadilan Tinggi Makassar masih kurang memadai 

antara kebutuhan dengan beban kerja. 

 

B. SARAN 

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi, maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi 

untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau 

hambatan seperti tersebut di atas adalah : 

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai 

Standar Operasional Prosedur (SOP). 

2. Memberikan arahan pada pengadilan negeri yang berada di bawahnya akan 

pentingnya waktu penyelesaian perkara. 

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap 

stakeholder komponen aparatur peradilan. 


