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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ridha Allah SWT yang telah memberikan rahmat

dan petunjuk Nya sehingga Mahkamah Syar'iyah Idi telah dapat menyusun

Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2018. Selawat beriring salam kita

sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir

ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu

pengetahuan.

Penyusunan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2018 ini mempunyai maksud dan tujuan

untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat

menciptakan tolak ukur sebagai alat untuk menilai keberhasilan

pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2018.

Disamping itu penyusunan reviu penetapan kinerja adalah

sebagai pertanggungjawaban dari instansi bawah kepada atasan atas

pencapaian kinerja baik dalam bidang penegakan hukum dan keadilan,

maupun dalam bidang kepaniteraan/kesekretariatan pada Mahkamah

Syar'iyah Idi.

Dalam Reviu Penetapan Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 ini,

Mahkamah Syar'iyah ldi berpedoman pada Dipa Nomor : SP.DIPA

00.5.01.2.401670/2018, tanggal 07 Desember 20L7 dan SP.DIPA Nomor :

00.5.04.2.40167U20L8, tanggal 07 Desember 2017.

Idii 10 Januari 2019
a ar'iyah Idi,
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BAB I
PENDAHULUAN

It. LA'IAR BELAKANG

Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

serta menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana

terhadap seluruh unsur dilingkungan Kepaniteraan dan Keseketariatan. Dengan

demikian pelaksaan tugas pokok dan frurgsi organisasi Kepaniteraan dan

Kesekretariatan sangat berperan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi

organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/09A4.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umurn Penetapan Kinerja

Utama (lKU), yang dimaksud Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator

yang memberi inlbrmasi sejauh mana dalam suatu organisasi telah berhasil

mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat tercapai secara ef'ektif dan

el-esien.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah, maka setiap intansi

pemerintah perlu/dituntut untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (lKU)

dilingkungan masing-masing unit kerja. Tuntutan detrikian sangat beralasan karena

sering kali terjadi ketidakselarasan dalarn penetapan lndikator Kinerja Utama

sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan

instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.
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B. MAXSTID DAN TT]JTIAN

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama ini mempunyai dan tujuan adalah

sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kine{a yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kine{a dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.
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BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (lKU) dilakukan oleh setiap instansi

pemerintah, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik dilingkungan instasi/unit kerja

tersebut sehingga penyusunan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan

dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif diantara unit kefa dilingkr.rngan

Mahkarnah Syar'iyah Idi.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi.

Adapun ruang lingkup Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan organisasi meliputi

lndikator Kinerja keluaran (output) dan hasil (outconres) dengan tahapan sebagai berikut:

L lndikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Mahkarnah Agung RI sekurang-kurannya

adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator

hasil (outcomes) dan keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output)

unit keia dibawahnya.

3. Indikator Kinerja Utama (lKU) pada unit kerja setingkat Esalon II satuan kerja mandiri

sekurang-kurannya adalah indikator keluaran (output).

Keberhasilan indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu unit organisasi

(lembaga) tidak hanya ditentukan oleh suatu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh

keberhasilan instansi atau unit ke{a lain. Maka dengan demikian pemilihan dan penetapan

Reviu Ke II Kine{a Utama dilingkungan unit kerja Mahkamah Syariyah Idi untuk

rnencapai keberhasilan dari suatu tujuan.
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A. DASAR PENETAPAII REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

MAIIKAMAH SYAR'IYAH IDI
Adapun hal-hal yang menjadr bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan

Penetapan Reviu Indikator Kine{a Utama Mahkamah Syar'iyah IDI adalan sebagai

berikut:

a. Peraturan Menteri Negara PAN Norror: Per/09/M.PAN/512007 tentang Pedoman

umum Penetapao Indikator Kinerja Utama dilingkungan lnstansi Pemerintah

b. Dokumen Reformasi Birokras Mahkamah Agung yang dimuat dalam RB Jilid tl

Cetak Biru (Btue Print) 2010-2035.

c. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kine4a Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Relormasi Birokasi

Mahkamah Agung dengan mengacu pada surat I(eputusan Ketua lt{ahkamah

Agung nomor 192IKMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja

Utama Mahkamah Agung RI.

d. Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iiyah IDI tahun 2015-2019.

e. Kewenangan, tugas dan flingsi serta peran Mahkamah Syar'iyah IDI yang

diamanatkan oleh Undang-undang.

f Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

g. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan

hukum materil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

Dalam pemilihan dan penetapan Reviu lndikator Kinerja Utarna (tKU)

Mahkarnah Syar'iyah IDI, telah dimintakan berbagai pendapat, saran atau usulan dari

yang berkepentingan (stakeholders) baik secara langsung mauptln tidak langsung.

Setain itu lndikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan diupayakan untuk memenuhi
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karakteristik kinerja yang yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja

satuan kerja organisasi.

Tolak ukur pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup

memadai untuk pengukuran tingkat keberhasilan kine{a satuan ke{a organisasi dapat

dijabarkan sebagai berikut:

- Spesifik (rnengarah sasaran)

- Dapat dicapai (targetnya jelas)

- Relevan (diterima secara logika)

- Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur (Nyata)

- Dapat dikualifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan

antara lain :

a. Perencanaan jangka menengah

b- Perencanaan tahunan

c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja

e. Evaluasi kinerja pemantauan dan pengendalian kine{a pelaksanaan program dan

kegiatan-kegiatan.

ivlahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan Indikator Kinerja Utaura berdasarkan

surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor '. W1-A,14/64/OT.01.1i 1i2018,

tanggal2 Januari 201 8, dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut :
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MATRIK INDIKATOR KINERJA UI'AMA MAHI(AMAH SYAR'IYAH tDI

I Terwujudnya
proses
Peradilan yang
pasti
Transparan
dan Akuntabel

Peningkatan
efektifitas
pengeloalaan
penyelesaian
perkara

Prosentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

- Perdata
- Jinayat

Prosentase
penurunan
sisa
- Perdata
- Jinayat

Jumlah sisa perkara
yang diselesaiakan
dibagi dengan junlah
sisa perkara yang harus
diselesaikan dikalikan
dengan 1007o

I Jumlah pertara yang
diselesaikan tahun
berjalan dibagi dengan

I jumlah perkara yang
; ada dikalikan dengan

100%

Jumlal sisa pelkala
tahun berjalan dikurangi
jumlah sisa pelkara
tahun sebelumnya
dibagi dengan sisa
perkara tahun sebelunya
dikalikan dengan 100%

Jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum dibagi dengan
jumlah putusan perkara
dikalikan dengan 100%

lndek kepuasan pencali
keadilan berdasarkan
PERMENPAN RB NO.

KEP/75tM.PAN/2/2004
tanggal 24 februari

I Panitera
rMahkamah

Syar'iyah Idi

Panitera
Mal*amah
Syar'iyah Idi

Panitera
Mahkarnah
Syar'iyah ldi

Panitera
Mahkamalr
Syar'iyah Idi

Panitera
Malkarnah
Syar'iyah ldi

Laporan
Bulanan
dan
Laporan

, Tahunal

Laporan
Bulanal
dan
Laporar
Tahunzur

Lapomn
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

b

C.

d Prosentase
perkara yang

tidak
mengajukan
upaya

- Banding
- Kasasi
.PK

e. lndeks
Responden
pencari
keadilan
yang puas
terhadap
layanan

a Prosentase
isi putusan
yang
diterima oleh
para pihak
tepat waktu

0420

2 Jrur ah isi putusan yang
diterima tepat waktu Mahkamah
dibagi dengan junlah Syar'iyah ldi
putusan dikalikan
dengan 100%

Pa.nitera Laporan
Bulanan
dan
Lapolan

ullan

(,

Pcnanggrrng
.lan'ab

Kinr{a t Pcnjehsantillnit

Tah

No
lndiltator

Kinerjan

[Jfama

Sumber
Dat

Prosenlase
sisa perkara
yang
diselesaikan
- Perdata
- Jinayat



b rosentase
perkara
yang
diselesaika
n melalui
mediasi

JrLmlah perkara yang
diselesaikan rnelalui
mediasi dibagi dengan
jumlah perkara yang

dilakukan mediasi
dikalikan dengan I00o/o

Jurnlah putusan perkala
ekonomi syariah yang
diupload dalam website
dibagi dengan jumlal
perkara elionomi syaliah
yang diputus dikalikan
dengan 100%o

Jurnlah pelkala prodeo
yang diselesailan dibagi
dengan jurnlah perkara
prodeo dikalikan dengan
100o/o

Jumlah perkara yang
diselesikan diluar
gedung pengadilan
dibagi dengan j urnlah
perkara yang seharusnya
diselesaikan diluar
gedung pengadilan
dikalikan dengan 100%

Jrunlah putusan perkala
yang dirindaklanluti
dibagi dengan jumlah
putusar perkara yang
sudah BHT dikalikan
dengan 100%

Ketua
Mahkarnah
Syar'iyah
Idi

Panitera
Mahkamah
Syar'iyah Idi

Panitera
Mahkamah
Syar'iyah
rdi

Panitera
Mahkamah
Syar'iyah Idi

Panitera
Mahkamalr
Syar'iyah Idi

Laporan
anulzrn

Laporan
unalt

irlan

Laporan
unan

Laporan
anan

llran

B
dan

Tah

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Talrunan

Lapolan

Laporan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan

3 Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
[Iiskin dan
Terpinggirkan

4. Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

a. Prosenlase
perkara
prodeo yang
diselesaikan

b. Prosentase
perkara yang
diselesaikan
diluar gedung
pengadalan

i

Bul
dan

Tah

Tah

Bu

unanTah
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c. Prosentase
putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses online
dalam waktu I

hari setelah
putus diakses
online dalam
waktu I hari
setelah putus

a. Prosentase
putusan
perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi).



BABru

PENTITT]P

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara makro pada suatu lembaga

dilingkungan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kine{a instansi pemerintah, maka Mahkamah Syar'iyah Idi

perlu pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik dan cukup memadai untuk mencapai

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, adapun pengukuran

kine{a satuan kerja organisasi hanrs memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Spesifik (mengarah sasaran)

b. Dapat dicapai (targetnya jelas)

c. Relevan (diterima secara logika)

d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur (nyata)

e. Dapat dikualifikasi dan diukur

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor :

09A4.PAN/05/2007 tentang pedoman umum Penetapan Kinerja Utama dilingkungan

Instansi Pemerintah, maka Mahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan Reviu Indikator

Kinerja Utarna berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkarnah Syar'iyah Idi Nomor :

W1-A14164/OT.01.1/12018, tanggal 2 Januari 2018, sebagai bahan penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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