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KATA PENGANTAR 

  

Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP) Mahkamah 

Syar’iyah Idi  tahun 2012  dilaksanakan sesuai Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi 

Nomor  :  10  Tahun 2010 tentang Penyampaian  LAKIP  dan  Dokumen Penetapan  Kinerja  

Tahun  2012,  serta  DIKTUM  KETIGA  Inpres  Nomor  :  5  Tahun  2004 tentang Penyusunan 

Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang 

dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.  

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  tahun  2012  ini disusun  

dengan  tujuan untuk mengevaluasi kegiatan  yang  telah  dilaksanakan dalam  satu tahun  

sebagai  perumusan  kebijaksanaan  untuk  menetapkan  langkah-langkah  program kerja pada 

tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.   

Laporan  ini  memuat  hasil  pelaksanaan  tugas  program  kerja  pada  tahun  2012 

dengan  mengemukakan  permasalahan yang  dihadapi  pada  seluruh aspek  kegiatan  serta usaha  

pemecahannya  baik  di  bagian  kesekretariatan  maupun  kepaniteraan  dan  hal-hal lain  yang 

menyangkut  daya dukung pelaksanaan  tugas seperti  peningkatan  sumber daya manusia  bidang  

teknis  yudisial,  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  fisik  dan  non  fisik, teknis  pengelolaan  

keuangan,  teknis  pengelolaan  administrasi  perkara  dan  umum  pada lingkungan Mahkamah 

Syar’iyah Idi .  

  

Idi, 01 Maret 2013  

Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi 

 

 dto 

 

Drs. Buriantoni, SH. MH 
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IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY 

  

Dalam  mewujudkan  Reformasi  Birokrasi  Mahkamah  Agung  RI,  akuntabilitas merupakan  

salah  satu  aspek  penting  yang  harus  diimplementasikan  dalam  manajemen peradilan.  Akuntabilitas  

yang  diharapkan  tidak  hanya  akuntabilitas  peradilan  kepada masyarakat  tetapi juga akuntabilitas 

kepada Mahkamah Agung sendiri.  Berkaitan dengan hal  tersebut,  Pengadilan  Agama  menyusun  

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP)  sebagai  bentuk  aplikasi  dari  

penyelenggaraan  peradilan  yang transparan dan akuntabel.  

LAKIP  ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 

2012, yang diformulasikan dari hasil kinerja satuan kerja. Hal ini dikarenakan setiap satuan kerja dibentuk 

untuk  melaksanakan suatu  tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan  program  dan  

kegiatan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan   ( stake holder ).  

LAKIP  tidak  hanya  sekedar  alat  akuntabilitas,  tetapi  juga  sebagai  sarana  yang strategis  

untuk  mengevaluasi  diri  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  kedepan.  Dengan langkah ini setiap satuan 

kerja dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek  penyelenggaraan  

peradilan  yang  baik  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan publik.  

Penyelenggaraan  program  kegiatan  Mahkamah Syar’iyah Idi  tahun  2012 dilaksanakan  dengan  

mengacu  pada  Penetapan  Kinerja  Tahun  2012.  Penetapan  Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin 

dicapai pada tahun 2012 berikut target kinerja yang akan  dicapai.  Dalam  pencapaian  sasaran  tersebut  

telah  ditetapkan  kebijakan,  indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang  bersifat 

operasional. Materi  Penetapan Kinerja Tahun 2012, disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012.  

Khusus  untuk  Mahkamah Syar’iyah Idi  memiliki  2  (dua)  DIPA  Tahun Anggaran 2012 yaitu 

DIPA dengan Nomor 0270/005-01.2.01/01/2012 meliputi anggaran Belanja  Barang  sebesar  Rp.  

423.333.000.-  anggaran  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp. 989.173.000,-  dan  anggaran  Belanja  Modal  

sebesar  Rp.  1.000.000.000,-.  DIPA  kedua dengan Nomor 1309/005-04.2.01/01/2012 dengan anggaran 

perkara prodeo sebesar Rp. 9.000.000,-.  

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta 

hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai  dalam  pelaksanaan, selain itu juga  mengungkapkan  strategi  

pemecahan  masalah  yang  akan  dilaksanakan  di  masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai sesuai yang direncanakan.  

Meningkatnya  pelayanan  pemberian  keterangan,  pertimbangan  dan  nasehat tentang  hukum  

Islam  kepada  instansi pemerintah,  pembinaan hukum  agama,  pemberian akta cerai  dan salinan  

putusan/penetapan.  Diterimanya  akta  cerai  oleh bekas suami dan bekas  isteri  serta  diterimanya  salinan  
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putusan/penetapan  oleh  pihak  yang berkepentingan. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, 

akurat dan bebas dari korupsi, kolusi  dan  nepotisme  sasarannya  adalah  meningkatnya  jumlah  dan  

kualitas  pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian. Meningkatnya 

pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai,  sasarannya  adalah  

meningkatnya  tertib  administrasi  persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan 

rumah tangga kantor.  

Meningkatnya  pengelolaan  keuangan  yang  efektif,  efisien  dan  akuntabel, sasarannya  adalah  

meningkatnya  plafon  anggaran  DIPA  serta  terealisasinya  anggaran DIPA beserta administrasi 

keuangannya.  

Meningkatnya  kualitas  sumber daya  manusia  dan  pengawasan  terhadap jalannya peradilan  

agar  diselenggarakan  dengan  seksama  dan  sewajarnya  memiliki  dua  sasaran, yaitu  tersedianya  

tenaga  fungsional  yang  kompeten  dan  profesional  pada  semua  level jabatan, terlaksananya 

pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.   

Selanjutnya  beberapa    program   yang  belum    dapat  direalisasikan  terutama  yang berkaitan 

dengan rekruitmen pegawai dan pengembangan pegawai hal ini karena menjadi kewenangan Mahkamah 

Agung RI.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    LATAR BELAKANG  

Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat  

pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu  yang diatur  dalam  undang-

undang.  kekuasaan  kehakiman  di  Pengadilan  Agama  dilaksanakan oleh  Pengadilan  Agama  dan  

Pengadilan  Tinggi  Agama  yang  berpuncak  di  Mahkamah Agung.  

Pembinaan  teknis  Peradilan  Agama  baik  teknis  yustisial  maupun  non  yustisial (organisasi,  

administrasi  dan  keuangan) sejak  tanggal  30  Juni  2004  beralih  sepenuhnya dari Departemen Agama 

ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 

tentang Mahkamah Agung serta ditinjaklanjuti dengan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  21  Tahun  2004  

tentang  Pengalihan  Organisasi, Administrasi  dan  Finansial  di  lingkungan  Peradilan  Umum  dan  

Peradilan  Tata  Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.  

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar’iyah Idi merupakan Pengadilan Tingkat  

Pertama  dibawah  kekuasaan  Mahkamah  Agung  dan  hal  ini  juga  merupakan tanggung  jawab  untuk  

melaksanakan  tugas  dan  fungsi  yang  diamanatkan  kepada masyarakat  dan  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  Mahkamah Syar’iyah Idi  dalam  satu  tahun 

angggaran  yang  dikaitkan  dengan  proses  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  serta menjelaskan 

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.  

  

B.    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun 

Nomor 10 TAhun 2002 tentang peradilan Syari’at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

ditetapkan adanya Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding dan 

Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama 

Mahkamah Syar’iyah Idi  sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman  bertugas 

menyelenggarakan peradilan agama  yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan  Eksekutif  

maupun  kekuasaan  Legislatif  (pasal  24,  25  Undang-Undang  Dasar 1945, pasal 10 Undang-Undang  

Nomor  4  Tahun  2004 tentang  Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman,  dan  menurut  Pasal  49,  50,  51,  
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52  dan  53  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  

Tentang  Peradilan  Agama,   tugas pokok dan fungsinya  adalah :  

Tugas Pokok :  

Memeriksa,  memutus,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama  

antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  kewarisan, wasiat,  hibah  yang  

dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam  serta  wakaf  dan  shadaqah, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kewenangan Mahkamah Syar'iyah 

diperluas lagi didalam Bab III Pasal 49 ayat    ( 1 ) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 yang berbunyi : “ 

Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pada 

tingkat pertama dalam bidang ahwal Alsyahsyiyah, Mu’amalah dan jinayah. 

Fungsi :  

Fungsi Mahkamah Syar’iyah dapat dibagi dalam 6 ( enam ) macam : 

1.  Fungsi Penegakan Hukum. 

Mahkamah Syar'iyah diwajibkan melakukan fungsi penegakan hukum dengan mewujudkan Syar’iah 

dalam keadaan kongkrit akibat terjadinya suatu pelanggaran hukum yaitu dengan memeriksa, 

mengadili dan memutuskan perkara. Tetapi dalam kaitan ini Mahkamah Syar'iyah diharapkan 

disamping menjalankan acara yang berlaku pada lingkungan peradilan secara umum, juga berfungsi 

untuk mengusahakan agar pihak-pihak yang berperkara saling memaafkan satu sama lain. 

2. Fungsi Penegakan Hukum Secara Adil. 

Dalam Praktek selama ini kalau berbicara tentang pidana maka pusat perhatian adalah bagaimana 

menjatuhkan hukuman pada mereka yang bersalah, akan tetapi sedikit sekali perhatian terhadap 

korban, untuk itu Mahkamah Syar'iyah diwajibkan menjatuhkan hukuman pada seseorang sesuai 

dengan kesalahan yang ia lakukan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan pihak korban. 

Prinsip -prinsip ini perlu ditegakkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah agar si Terhukum tidak merasa 

dihukum karena memang sepantasnya dia dijatuhi hukuman, Hakim juga diharuskan dapat 

mewujudkan suatu keadaan bahwa mereka yang salah tidak merasa disalahkan, mereka yang menang 

tidak merasa dimenangkan dan bagi mereka yang kalah tidak merasa dikalahkan, semangat 

persaudaraan seperti ini sangat penting diperhatikan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam 

memutuskan suatu perkara. 
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3. Fungsi Syi’ar  

Mahkamah Syar'iyah bukan hanya sekedar penegakan hukum, tapi dipundak para Hakim Mahkamah 

Syar'iyah disamping melakukan proses penegakan hukum juga merupakan forum syiar islam, oleh 

sebab itu sudah semestinya tugas utama seorang Hakim bukan sekedar memutus perkara tetapi 

bagaimana menyelesaikan suatu perkara. Kalau memutus itu sekedar seorang hakim menemukan yang 

salah, menemukan yang benar dan kemungkinan putusan hakim itu menimbulkan berbagai perkara 

baru, baik perkara baru dalam arti dibawa ke Pengadilan lagi maupun perkara baru dalam hubungan 

antara manusia yaitu : putusnya hubungan silaturrahmi. Tetapi kalau hakim-hakim berfikir bagaimana 

menyelesaikan perkara, maka hakim harus dapat menyambung kembali silaturrahmi yang hampir 

putus. 

4. Fungsi Rahmatan Lil’ alamin. 

Tugas Mahkamah Syar’iyah itu merupakan instrument mewujudkan islam sebagai rahmatanlil’alamin 

yaitu rahmat bagi semua orang. Bukan menimbulkan rasa takut orang, rasa benci orang. Tapi orang 

dapat menerima mahkamah Syar’iyah sebagai rahmat bagi semua orang, rahmat bagi siapa saja yang 

berada di Nanggroe Aceh Darussalam. 

5.  Fungsi Pembaharuan. 

Mahkamah Syar’iyah dalam menjalankan fungsi pembaharuan diharapkan dapat menemukan 

pembahruan- pebaharuan hukum, baik perkara-perkara baru mengenai bagaimana sebaiknya 

Mahkamah Syar’iyah itu diterapkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan masyarakat setempat, 

maupun juga dapat mempengaruhi pembaharuan-pembaharuan hukum secara menyeluruh dalam 

kehidupan Nasional. Melalui Mahkamah Syar’iyah juga dapat didorong perubahan social masyarakat, 

dapat mewujudkan suasana baru, cara pandang baru, sehingga dapat terciptanya kehidupan social, 

politik, budaya dan hukum nasional yang lebih bermoral dan bermartabat. 

6. Fungsi Pendidikan  

Mahkamah Syar’iyah hendaknya dapat menjalankan fungsi pendidikan dan pendidikan ini tidak selalu 

harus dikaitkan dengan lembaga pendidikan. Tapi melalui Mahkamah Syar’iyah juga dapat 

menjalankan fungsi pendidikan bagi mereka yang berperkara yaitu dengan mendidik bagaimana orang 

menghargai hukum, menghargai hak- hak orang lain dan juga bertingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan sebagainya.  
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C.    SISTEMATIKA  

Sistematika penulisan  Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Idi adalah sebagai 

berikut :  

BAB I    Pendahuluan  Menjelaskan  latar  belakang,  maksud  dan tujuan 

penulisan  laporan,  kedudukan tugas  pokok  dan fungsi, 

serta sistematika penulisan.  

BAB II       Perencanaan dan Perjanjian     Menjelaskan  mengenai  rencana  stratejik  dan kinerja  rencana 

kinerja. Disini akan dijelaskan tujuan   

 dan  sasaran,  strategi,  program  dan kegiatan serta 

indicator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian visidan misi Mahkamah Syar’iyah Idi. 

BAB III   Akuntabilitas Kinerja   Menguraikan  hasil  pengukuran  kinerja, evaluasi serta 

analisis akuntabilitas kinerja, termasuk  didalamnya  

menguraikan  secara sistematis  keberhasilan  dan  

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang 

dihadapi  serta  langkah-langkah  antisipatif yang diambil.  

BAB IV   Penutup   Berisi kesimpulan dan saran-saran.  

BAB V   LAMPIRAN   Struktur  Organisasi,  Indikator  Kinerja Utama,  Rencana  

Kinerja  Tahun  2012, Matrik  Rencana  Strategis  2012-

2016 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 2012 – 2016 

Dalam  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  perencanaan  strategis merupakan  

langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  agar  mampu menjawab tuntutan 

lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan  Sistem  Administrasi  

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan  pendekatan perencanaan  stratejik  yang  jelas  dan  

sinergis,  instansi  pemerintah  lebih  dapat menyelaraskan  visi  dan  misinya  dengan  potensi,  peluang  

dan  kendala  yang  dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.  

Pada  prinsipnya  setiap  satuan  kerja  seharusnya  mempunyai  barometer  untuk menilai  sampai  

sejauh  mana  roda  organisasi  berjalan  dengan  baik  atau  tidak,  apa hambatan  dan  tantangan  serta  

tujuan  yang  belum  tercapai.  Para  pegawai/staf  juga mempunyai  peranan  yang  sama  dalam  

memajukan  dan  menjalankan  roda  organisasi tersebut,  sehingga  kualitas  kinerja  pegawai  dimaksud,  

adalah  merupakan  suatu  yang mutlak  demi  maksimalnya  pelayanan      (cleint  service) ,  baik  internal  

maupun  secara  

eksternal kepada (para pencari keadilan).   

Kualitas  keterampilam  (skill)  pegawai/staf  selaku  pelaksana  tugas  dan  karya tentunya  harus  

dimulai  dari  diri  sendiri  yang  bertekad  untuk  meningkatkan  kualitas pribadi  dalam  menunjang  tugas  

pokok  dan  fungsi  masing-masing  (SDM).  Kami  sadari sarana dan prasarana serta fasilitas  tak kalah 

pentingnya guna  mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.  

Untuk  mewujudkan  itu  pada pelaksanaan tugas tahun  2012  di Mahkamah Syar’iyah Idi  telah 

menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :  

 

A. 1.  Visi dan Misi  

Visi  Mahkamah Syar’iyah  Idi  adalah  “     Mewujudkan  Mahkamah Syar’iyah Idi 

sebagai Peradilan Syariat Islam yang Agung”.   

Visi  Mahkamah Syar’iyah Idi  tersebut  merupakan  kondisi  atau  gambaran keadaan masa 

depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah 

Syar’iyah Idi dalam melakukan aktifitasnya. 

Penyataan  visi    Mahkamah Syar’iyah Idi  mengandung  pengertian  sebagai berikut  :  

Mahkamah Syar’iyah Idi mengandung  arti  secara kelembagaan   dan organisasional  .  

Pengertian  secara   kelembagaan   :  Mahkamah Syar’iyah Idi  merupakan Pengadilan  
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Tingkat  Pertama  yang  berkedudukan  di  kota  atau  ibu  kota  kabupaten Aceh Timur  yang  daerah 

hukumnya meliputi 24 wilayah  kecamatan. 

Pengertian  secara   organisasional   :  Mahkamah Syar’iyah Idi  adalah Pengadilan  Agama  

yang  susunannya  terdiri  dari  Pimpinan  (Ketua  dan  Wakil  Ketua), Hakim  Anggota,  Panitera,  

Sekretaris,  Jurusita  serta  seluruh  staf  (Pejabat  Struktural/ Fungsional/Non Struktural) :  

1. Putusan yang adil adalah putusan yang memiliki   unsur sesuai dengan ketentuan.  

2. Putusan yang membawa kemaslahatan, bagi kedua belah pihak.  

3. Putusan  yang memberikan  kepada  kedua  belah  pihak,  tentang  hak  dan  kewajiban yang 

berimbang.  

Untuk  mencapai  visi  tersebut,  ditetapkan  misi  Mahkamah Syar’iyah Idi sebagai berikut :  

1. Senyum, salam, sapa dan sopan dalam melayani masyarakat.   

2. Informatif dalam penanganan perkara   

3. Menggalakan penggunaan teknologi informasi   

4. Profesional dan proporsional dalam bekerja   

5. Akuntabel dan akurat dalam penyusunan program kerja   

6. Transparansi dalam penggunaan keuangan  

7. Ikhlas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan  

8. Kreatif dalam bekerja  

 

A. 2.   Tujuan dan Sasaran Strategis  

Dengan  misi  tersebut  diharapkan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dengan  

 mempertimbangkan  kekuatan  dan  kelemahan  serta  peluang  dan  tantangan,  maka ditetapkan enam 

tujuan :  

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;  

Untuk  terselenggaranya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan, memiliki 

empat sasaran, yaitu :   

Sasaran  pertama    :   Terdaftarnya  perkara  gugatan/permohonan  yang  diajukan  oleh 

penggugat/pemohonan  secara  tertib  dan  cepat,  dengan  indikator  persentase pencatatan.  Register  

perkara,  dengan  kebijakan  melaksanakan  penerimaan  perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, 

dengan satu  program peningkatan mutu  pelayanan dalam  menerima perkara.   

 Sasaran  kedua :   Terwujudnya  persidangan  perkara  secara  sederhana,  seksama  dan sewajarnya  

dengan  indikator  persentase  peningkatan  persidangan  perkara  secara cepat  dan  sederhana,  dengan  

kebijakan  meningkatkan  kualitas  pelaksana  sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan 
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dalam persidangan.  

Sasaran ketiga :   Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi  rasa keadilan  serta  

dapat  dilaksanakan  (eksekutable),  dengan  indikator  persentase peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  

putusan/penetapan,  dengan  kebijakan meningkatkan  frekuensi  persidangan,  dengan  program  

peningkatan  mutu  pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.   

Sasaran  keempat  :   Terlaksananya  eksekusi  yang  memberikan  pengayoman  kepada masyarakat,  

dengan  indikator  persentase  peningkatan  mutu  pelaksanaan  eksekusi,  dengan  kebijakan  

melaksanakan  eksekusi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  dengan program peningkatan mutu 

pelayanan dalam penyelesaian perkara.  

2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum agama :  

a. Pemberian  keterangan,  pertimbangan  dan  nasehat  tentang  hukum  Islam  kepada Instansi 

pemerintah;  

b. Rohaniwan Sumpah;  

Sasaran pertama :  Memberikan akta  Pembagian Harta Peninggalan diluar perkara (sengketa) kepada 

pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan  memberikan  waarmeking  akta  

dibawah  tangan  mengenai  keahliwarisan  pada hari  pertama  pemohon mengajukan  permohonannya, 

dengan  indikator  persentase peningkatan    penyelesaian  akta  Pembagian  Harta  Peninggalan  diluar  

perkara (sengketa),  serta  yang  meminta  waarmeking  akta  dibawah  tangan  mengenai keahliwarisan.   

Sasaran  kedua  :   Diterimanya  akta  cerai  oleh  bekas  suami  dan  bekas  isteri  serta diterimanya  

salinan  putusan/penetapan  oleh  pihak  yang  berkepentingan,  dengan indikator  peningkatan  

penerimaan  akta  cerai  dan  salinan putusan. Kebijakan  yang ditempuh  adalah  memberikan  akta  

cerai  atau  salinan  putusan/penetapan  secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah 

peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.  

3. Terwujudnya  manajemen  kepegawaian  yang  cepat,  akurat  dan  bebas  dari  korupsi, kolusi dan 

nepotisme;  

Untuk  terwujudnya  manajemen  kepegawaian  yang  cepat,  akurat  dan  bebas  dari korupsi,  

kolusi   dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya  jumlah pegawai  dan kualitas pegawai, 

kesejahteraan  pegawai  dan  penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan  kebijakan  menerapkan  

manajemen  modern  dalam  pengelolaan  kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan 

dan kesejahteraan pegawai.       

4. Meningkatnya  pengadaan  dan  pengelolaan  sarana  prasarana,  rumah  tangga  kantor yang tepat dan 

memadai;  

5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;  
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6. Meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manuasia  dan  pengawasan  terhadap  jalannya peradilan agar 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.  

Untuk  meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  pengawasan  terhadap jalannya  

peradilan  agar  diselenggarakan  dengan  seksama  dan  sewajarnya,  memiliki dua sasaran, yaitu 

tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan professional pada semua  level  jabatan,  dengan  

kebijakan,  mendorong,  membantu  dan  memfasilitasi peningkatan  jenjang  pendidikan  dan  pelatihan  

pegawai,  dengan  program  pemberian kesempatan  belajar  secara  merata.  Sasaran  kedua  adalah  

terlaksananya  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  peradilan,  dengan  indikator  menurunnya  

angka penyalahgunaan  wewenang  dan  penyimpangan  prosedur  berperkara,  dengan kebijakan  

melaksanakan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  peradilan,  dengan program  pengawasan  

managemen  peradilan,  pelayanan  publik,  teknis  yustisial  dan administrasi perkara dan umum secara 

periodik.  

 

A. 3.  Program Utama dan Kegiatan Pokok  

       Mahkamah Syar’iyah Idi untuk tahun 2012 memiliki program utama/program  

prioritas sebagai berikut :  

1. Peningkatan kualitas berita acara persidangan.  

2. Peningkatan kualitas putusan.  

3. Peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.  

Selain  program  utama  tersebut  Mahkamah Syar’iyah Idi  untuk  tahun  2012 juga memiliki 

program-program pendukung, antara lain :  

1. Peningkatan pembinaan fungsional yudisial dan non yudisial.  

2. Peningkatan pengawasan bidang.  

3. Peningkatan kegiatan pendukung, diantaranya bina rohani, bina jasmani, bina ilmu dan bina 

otak kanan.  

Sedangkan  cara  untuk  mencapai  program-program  tersebut,  Mahkamah Sya’iyah Idi  akan  

melakukan  perencanaan  yang  holistic,  pengorganisasian  yang  solid, pelaksanaan sesuai dengan aturan 

yang berlaku dan pengawasan yang berkelanjutan.  
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B.  RENCANA KINERJA TAHUN 2012 

 

Rencana Kinerja Mahkamah Syar’iyah Idi Tahun 2012 ditetapkan 13 program dengan 86  

kegiatan. Program dan kegiatan tersebut meliputi :  

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara dengan  8 kegiatan, yaitu:  

1.1 Menerima  pendaftaran  perkara  gugatan  dan  mencatat  dalam  buku  register perkara 

tingkat pertama dengan target 400 perkara; 

1.2 Menerima  pendaftaran  perkara  dan  mencatat  dalam  buku   register  perkara tingkat 

banding dengan target 10  perkara;  

1.3 Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada  Pembanding dan Terbanding 

10 perkara; 

1.4 Menerima  pendaftaran  perkara  dan  mencatat  dalam  buku  register  perkara tingkat 

kasasi dengan target 2  perkara; 

1.5 Menyampaikan  relaas pemberitahuan –  pemberitahuan kepada  Pemohon Kasasi dan 

Termohon Kasasi target 2 perkara; 

1.6 Menerima  pendaftaran  perkara  dan  mencatat  dalam  buku  register  perkara  PK  dengan 

target 1  perkara; 

1.7 Menyampaikan relaas pemberitahuan – pemberitahuan kepada Pemohon PK dan 

Termohon PK target 1 perkara; 

1.8 Melakukan  tahapan  persiapan  persidangan  perkara  tingkat  pertama  dengan target  400 

perkara;  

 

2.     Peningkatan mutu dalam persidangan  dengan 4 kegiatan, yaitu :  

2.1  Menyelesaikan  sisa  perkara  gugatan/permohonan  tahun  2012 dengan  target  31  

perkara;  

2.2.     Melakukan  pemeriksaan  berkas  perkara  tingkat  pertama  dengan  terget  400 perkara; 

2.3.    Menyidangkan  perkara  tingkat  pertama  melalui  tahapan  persidangan  dengan target 

400 perkara;  

2.4.     Melakukan  mediasi  terhadap  perkara  yang  dihadari  oleh  kedua  belah  pihak dengan 

target 400 perkara;  
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3.    Peningkatan  mutu  pelayanan  dalam  mengadili  /  memutus  perkara  dengan  7 kegiatan;   

3.1.      Memutus sisa perkara tingkat pertama tahun 2012 dengan target 31  perkara;  

3.2.     Memutus perkara baru tingkat pertama tahun 2012 dengan terget 400 perkara;  

3.3.     Membuat salinan putusan / penetapan yang telah diucapkan dalam persidangan dengan 

target 400 perkara;  

3.4.     Menyampaikan  salinan putusan bagi  pihak  berperkara  yang  tidak hadir dengan target 150 

perkara;  

3.5.    Menyampaikan pemberitahuan isi putusan/penetapan banding target 10 perkara;  

3.6.     Menyampaikan pemberitahuan isi putusan/penetapan kasasi target 2 perkara;  

3.7.    Menyampaikan pemberitahuan isi putusan/penetapan banding target 1 perkara;  

4.     Peningkatan mutu  pelayanan  dalam  penyelesaian perkara dengan 1 kegiatan, yaitu:  

4.1.     Melaksanakan penyitaan dengan target 3 perkara;  

5.    Peningkatan  mutu pelayanan  dalam    penyelesaian  perkara  dengan  1 kegiatan, yaitu :  

5.1.    Menyampaikan  akta  cerai  /  salinan  putusan  /  salinan  penetapan  kepada  para pihak 

dengan target 350 perkara.  

6. Peningkatan  mutu  pelayanan  dalam  kesejahteraan  pegawai  dengan  47  kegiatan, yaitu :   

6.1.  Mengirimkan  CPNS  untuk  mengikuti  LPJ/Prajabnas  menyesuaikan  jumlah CPNS;  

6.2.   Melakukan  penyumpahan  &  pelantikan  terhadap  PNS  yang  telah  diangkat sebagai 

pejabat struktural dan fungsional menyesuaikan formasi yang k 

6.3.     Mengikut  sertakan  pendidikan  calon  hakim  bagi  peserta  yang  lulus  tes menyesuiakan 

jumlah cakim yang ada;  

6.4.  Mengirimkan  pegawai  negeri  sipil  untuk  mengikuti  Diklat  Kepemimpinan dengan 

menyesuaikan jumlah panggilan;  

6.5. Mengikutsertakan ujian Calon Panitera Pengganti;  

6.6.  Mengikutsertakan Pendidikan  Calon Panitera  Pengganti  menyesuaikan jumlah calon PP;  

6.7.  Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Hakim;  

6.8.     Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Panitera;  

6.9.     Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Jurusita;  

6.10.  Mengirimkan  Pegawai  Negeri     Sipil  untuk  mengikuti  Diklat      Fungsional Perencana;  

6.11.  Mengirimkan  Pegawai  Negeri     Sipil  untuk  mengikuti  Diklat      Fungsional 

Kepegawaian;  

6.12.  Mengirimkan  Pegawai  Negeri     Sipil  untuk  mengikuti  Diklat      Fungsional 
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Pustakawan;  

6.13. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Bendaharawan;  

6.14.  Mengusulkan  Surat  Ijin  Belajar     bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mengikuti 

Pendidikan S2;  

6.15.  Membuat Gaji Berkala bagi  Pegawai Negeri Sipil  MS IDI;  

6.16.  Mengusulkan kenaikan pangkat peride April 2012 target 3 orang;  

6.17.  Mengusulkan kenaikan pangkat peride Oktober 2012 target 3 orang;  

6.18.   Melakukan sidang TPM/Baperjakat;  

6.19.  Membuat SK pengangkatan TIM Pengelola Anggaran dengan target 1 surat; 

6.20.  Membuat SK pengangkatan  Tim  Pengelola  Dana Kepaniteraan dengan target  1 surat;  

6.21.   Melakukan penyumpahan dan pelantikan jabatan pejabat baru;  

6.22.  Membuat SPMT/SPMJ terhadap pejabat MS IDI;  

6.23.   Mengikuti rapat Koordinasi dengan jajaran Peradilan Agama;  

6.24.   Melaksanakan pembinaan pegawai MS IDI;  

6.25.   Membuat absensi pembinaan pegawai;  

6.26.  Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai BUP;  

6.27.  Merekap absensi pegawai MS IDI dengan target 17 orang;  

6.28. Menerbitkan surat izin cuti pegawai;  

6.29.  Menerbitkan surat izin cuti alasan penting;  

6.30.  Mengusulkan KARIS/KARSU;  

6.31. Mengusulkan KARPEG;  

6.32.  Mengusulkan ASKES;  

6.33.  Melakukan penataan file pegawai;  

6.34.  Mengupdate data simpeg;   

6.35.  Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian;  

6.36.   Membuat statistik pegawai;  

6.37.   Membuat SK Pengangkatan Jurusita Pengganti;  

  

7. Peningkatan tertib administrasi persuratan dengan 3 kegiatan, yaitu  

7.1. Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat, dengan target 1.500 surat;  

7.2.    Mengarsipkan surat, dengan target   1.500 surat;  

7.3.    Melakukan retensi arsip dengan target 9 arsip;  
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8. Peningkatan  mutu  pengelolaan  administrasi  sarana  dan  prasarana,  dengan  1 kegiatan, 

yaitu;  

8.1.   Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas dengan target 5 orang.  

9. Peningkatan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dengan 4 kegiatan, yaitu :  

9.1.  Memelihara  gedung  kantor  seluas  1.70  m   dengan  alokasi  dana  Rp. 13.940.000,-;  

9.2.  Memelihara  halaman    kantor  seluas  185bm          dengan  alokasi  dana  Rp. 4.532.000,-;  

9.3.   Memelihara  kendaraan  roda  4  sebanyak  1  unit  dengan  alokasi  dana  Rp. 16.000.000,-;  

9.4.   Memelihara  kendaraan  roda  2  sebanyak  4  unit  dengan  alokasi  dana  Rp. 11.000.000,-;  

10. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan dengan 3 kegiatan, yaitu  

10.1. Membuat tata tertib dan sanksi pengguna perpustakaan dengan target 2 berkas;  

10.2.   Menetapkan pengelola perpustakaan dengan target 2 orang;  

10.3. Melakukan pembuatan katalogisasi dengan target 1 daftar 1.114 katalog;  

11. Peningkatan  Anggaran  DIPA  untuk  mendukung  operasional  perkantoran, dengan 6 

kegiatan yaitu :  

11.1.   Mengumpulkan  data  perencanaan  keuangan  untuk  anggaran  DIPA  dan kelengkapan 

pengusulannya dengan target 29 paket; 

11.2.  Melakukan  analisa  dan  evaluasi  mengenai  anggaran  DIPA  dengan  target  29 paket;  

11.3. Membuat perincian rencana realisasi anggaran setiap bulan ke Perbendaharaan Negara 

dengan target 29 paket;  

11.4. Membuat LAKIP, Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan 1 kali;  

11.5. Melakukan rekonsiliasi data PERAN untuk AKUN yang akan direalisasikan pada 

Perbendaharaan Negara dengan target 12 bulan;  

11.6. Melakukan  estimasi  pendapatan  negara  pada  PNBP  dengan  target  1  data Rp. 

10.000.000,-;  

 

12. Pengelolaan  kegiatan  realisasi  anggaran  DIPA  dengan  menyertakan rekonsiliasi 

Perbendaharaan  Negara dengan 6 kegiatan yaitu :      

12.1.   Membuat pengusulan pencairan anggaran DIPA per bulan; 

12.2. Membuat pertanggungjawaban realisasi anggaran baikmutlak ataupun terinci;  

12.3.  Membuat  rincian  pajak pada anggaran  kena  pajak  sesuai  dengan       pasal-pasal pajak;  

12.4.    Menyetorkan jumlah pendapatan kepada Perbendaharaan Negara;  

12.6. Menyeimbangkan dan analisa  Neraca Keuangan Dengan Aset dengan target  12 bulan;  

12.6.  Melakukan  Pengembalian  Belanja  dari  realisasi  anggaran  DIPA  dengan  target Rp. 
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680,-;  

13. Pelaporan  pelaksanaan  anggaran  DIPA  dan  Rekonsiliasi  dengan  

Perbendaharaan Negara dengan 5 kegiatan, yaitu :   

13.1.   Membuat buku besar keuangan;  

13.2.   Pelaporan dan rekonsiliasi Neraca bulanan, triwulan, semester dan tahunan;   

13.3. Pelaporan dan rekonsilisasi realisasi belanja dan pengembalian belanja dengan target 1 

berkas;  

13.4. Pelaporan  dan  rekonsiliasi  realisasi  dan  pengembalian  pendapatan  dengan target 1 

berkas;  

13.5.   Pelaporan  dan  rekonsilisasi  rekapitulasi  potongan  pajak  dengan  target  1 berkas;  
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C.  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 

 

No 
Program                   

Utama 
Sasaran 

Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Come 

Anggaran 

Uraian Target Uraian Target 

1 Dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Pembinaan 

administrasi dan 

pengelolaan 

keuangan BUA 

Mahkamah 

Agung RI 

Pembayaran 

Gaji, Lembur, 

Honor arium 

dan Vakasi 

12 Bulan Terpenuhinya 

pembayaran Gaj 

i, lembur, honor, 

arium dan 

vakasi 

12 bulan Rp. 989.173.000,- 

Penyelenggara

an operasional 

dan 

pemeliharaan 

perkantoran 

12 Bulan Terpenuhinya 

penyelenggaraa

n operasional 

dan 

pemeliharaan 

perkantoran 

12 bulan Rp. 423.333.000,- 

2 Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur MA 

Pengadaan 

sarana dan 

prasarana 

dilingkungan 

eradilan tingkat 

banding dan 

tingkat pertama 

Pembangunan 

gedung kantor 

1 tahun Terwujudnya 

gedung kantor 

baru 

1 tahun Rp. 1.000.000.000,- 

3 Perkara bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

dilingkungan 

MS yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

Tersedianya 

dana bantuan 

hokum 

penangganan 

perkara bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

 

Perkara 

prodeo untuk 

20 perkara 

1 tahun Terlaksananya 

perkara prodeo 

sejumlah 

perkara 

1 tahun Rp.9.000.000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 

 

A. Pengukuran Kinerja 

No Program Utama 

Indikator Kinerja Out Put 

Realisasi 

Uraian Target Anggaran 

 

1 

 

Dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya 

 

Pembayaran gaji, lembur, 

honorium dan vakasi 

 

 

Penyelenggaraan operasional 

dan pemeliharaan  

Perkantoran 

 

Rapat koordinasi dan evaluasi 

 

 

1 tahun 

 

 

 

1 tahun 

 

 

 

1 tahun 

 

Rp. 989.173.000,- 

 

 

 

Rp. 334.233.000,- 

 

 

 

Rp.   89.100.000,- 

 

Rp. 1.121.110.224,- 

 

 

 

Rp. 333.983.220,- 

 

 

 

Rp. 89.000.000,- 

 

2 

 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur MA 

 

Pembangunan gedung 

 

 

 

 

 

1 tahun 

 

 

 

 

 

Rp. 1.000.000.000,- 

 

 

 

 

 

Rp. 994.205.000,- 

 

 

 

 

 

3 

 

Peningkatan 

manajemen peradilan 

agama 

 

Tersedianya dana bantuan 

hokum penanganan perkara 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan di peradilan 

agama 

 

1 tahun 

 

Rp. 9.000.000,- 

 

Rp. 9.000.000,- 

 



 

 

PENGUKURAN KINERJA 

No Indikator kinerja output Satuan Target Realisasi Capaian Keterangan 

Peningkatan mutu pelayanan dalam hal penerimaan perkara 

1 Menerima pendaftaran perkara permohonan dan 

mencatat dalam buku register perkara tingkat pertama 

Perkara 
400 330 100 % memuaskan 

2 Menerima pendaftaran perkara permohonan dan 

mencatat dalam buku register tingkat banding 

Perkara 
10 10 100 % kurang 

3 Menyampaikan relas-relas pemberitahuan kepada 

pembanding dan terbanding 

Pekara 
56 56 100 % Memuaskan 

4 Menerima pendaftaran pendaftaran perkara 

permohonan dan mencatat dalam buku register 

perkara tingkat kasasi 

Perkara 

 4 100 % Memuaskan  

5 Menyampaikan relas-relas pemberitahuan kepada 

pemohon kasasi dan termohon kasasi 

Perkara 
 28 100 % memuaskan 

6 Menerima perkara permohonan dan mencatat dalam 

buku register perkara tingkat PK 

Perkara 
 0 0 % Kurang 

7 Menyampaikan relas-relas pemberitahuan kepada 

pemohon PK dan Termohon PK 

Perkara  
 0 0 % kurang 
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Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana 

1 Menyelesaikan sisa perkara gugatan/permohonan 

tahun 2010 

Perkara   
31 100 % Memuaskan  

2 Melakukan pemerisaan berkas perkara tingkat 

pertama 

Perkara   
330 100 % Memuaskan 

3 Menyidangkab perkara tingkat pertama melalui tahap 

persidangan 

Perkara   
330 100 % Memuaskan 

4 Melakukan mediasi terhadap perkara yang 

memungkinkan mediasi 

Perkara   
89 100 % Sangat baik 

Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara 

1 Memutus sisa perkara tingkat pertama tahun 2011 Perkara  31 100 % Memuaskan 

2 Memutus perkara baru tingkat pertama tahun 2012 Perkara  322 100 % Memuaskan  

3 Membuat salinan putusan /penetapan yang telah 

diucapkan dalam persidangan 

Perkara  291 100 % Memuaskan 

4 Menyampaikan salinan putusan bagi pihak 

berperkara yang hadir 

Perkara  291 100 % Memuaskan 

5 Menyampaikan pemberitahuan isi putusan/penetapan Perkara  8 100 % Memuaskan  



 

Mahkamah Syar’iyah Idi/KEU/LAKIP, 2012                                                               | Editor : Yarvis Luthfi, SH 23 

 

banding 

6 Menyampaikan pemberitahuan isi putusan /penetapan 

kasasi 

Perkara  4 100 % Memuaskan 

7 Menyampaikan pemberitahuan isi putusan/penetapan 

PK 

Perkara  0 0 % Memuaskan  

Pengkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara 

1 Melaksanakan penyitaan Perkara  2 100 % Memuaskan  

Peningkatan mutu, pelayanan dan kesejahteraan pegawai 

1 Mengirimkan CPNS untuk mengikuti LPJ prajabatan Orang  1 100 % Memuaskan 

2 Melakukan penyumpahan & pelantikan terhadap 

PNS yang telah diangkat pejabat stuktural dan 

fungsional 

Orang 

 1 100 % Memuaskan 

3 Mengikutsertakan pendidikan calon hakim bagi 

peserta yang lulus tes 

Orang 
 0 0 % Kurang 

4 Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat 

Kepemimpinan (Diklatpim Tk. IV) 

Orang 
 0 0 % Kurang 

5  Mengikut sertakan ujian calon Panitera Pengganti Orang  0 0 % Kurang 
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6 Mengikutsertakan pendidikan calon Panitera 

Pengganti 

Orang 
 0 0 % Kurang 

7 Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat 

Fungsional Hakim 

Orang 
 0 0 % Kurang 

8 Mengirmkan PNS untuk mengikuti Diklat fungsional 

Panitera 

Orang 
 0 0 % Kurang 

9 Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat 

fungsional Jurusita 

Orang 
 0 0 % Kurang 

10 Mengirimkan PNS untuk mengikuti diklat fungsional 

perencana 

Orang 
 0 0 % Kurang 

11 Mengirmkan PNS untk mengikuti dikalat fungsional 

kepegawaian 

Orang  
 1 100 % Memuaskan 

12 Mengirimkan PNS untuk mengikuti diklat fungsional 

perpustakaan 

Orang 
 0 0 % Kurang 

15 Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat 

bendaharawan  

Orang 
 1 100 % Memuaskan  

17 Mengusulkan surat izin belajar bagi PNS yang 

mengikuti pendidikan S2 

surat 
 1 100 % Memuaskan  
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19 Membuat gaji berkala bagi PNS MS Idi Orang  8 100 % Memuaskan 

20 Mengusulkan kenaikan pangkat periode April 2011 Orang  3 100 % Memuaskan 

21 Mengusulkan kenaikan pangkat periode Oktober 

2011 

Orang 
 1 100 % Memuaskan 

22 Melakukan sidang baperjakat Kali  1 100% Memuaskan 

23 Membuat SK pengangkatan Bendaharawan dan 

Atasan langsung bendahara (rutin,penerima,dan 

instansi pengguna) 

Surat 

1 1 100 % Memuaskan 

25 Melakukan penyumpahan dan pelantikan pejabat 

baru 

Surat 
 2 100 % Memuaskan 

26 Membuat SMPT/SPMJ terhadap pejabat  Surat    Memuaskan 

27 Mengikuti rapat koordinasi dengan jajaran 

mahkamah Syar’iyah Se-Aceh 

Kali 
 2 100 % Memuaskan 

28 Mengikuti kunjungan dan pembinaan dengan jajaran 

mahkamah Syar’iyah se-Aceh 

Kali 
 0 0 % Kurang 

29 Melaksanakan pembinaan pegawai Kali  12 100 % Memuaskan 

30 Membuat absensi pembinaan pegawai Berkas  17 100 % Memuaskan 
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34 Mengusulkan pension bagi pegawai yang mencapai 

BUP 

Surat 
 0 0 % Kurang 

35 Merekap absensi pegawai Berkas 0 17 100 % Memuaskan 

36 Menerbitkan surat ijin cuti Surat  12 100 % Memuaskan 

37 Menerbitkan surat cuti alasan penting/sakit Surat  7 100 % Memuaskan 

38 Mengadakan pakaian kerja/seragam pegawai Rp 6.000.000,- 6.000.000,- 100 % Memuaskan 

39 Mengusulkan karis/karsu pegawai Surat 0 0 0 % Kurang 

40 Mengusulkan karpeg Surat 0 0 0 % Kurang 

41 Mengusulkan askes Surat 0 0 0 % Kurang 

42 Mengusulkan satya lencana karya satya pegawai Surat 0 0 0 % Kurang 

43 Melakukan penataan file pegawai File 17 17 100 % Memuaskan 

44 Mengupdate simpeg file  34 100 % Memuaskan 

45 Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian Laporan  12 100 % Memuaskan 

46 Membuat statistic pegawai Laporan  1 100 % Memuaskan 

47 Membuat SK pengangkatan jurusita pengganti Surat  0 0 % Kurang  
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Pengingkatan tertib administrasi persuratan 

1 Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat Surat 2000 1500 100 % Memuaskan 

2 Mengarsipkan surat Surat 2000 1500 100 % Memuaskan 

Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana 

1 Mengadakan sarana dan prasarana Rp. 1.000.000,- 1.000.000,- 99,42 % Sangat baik 

Meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan 

1 Membuat tata tertip  pengguna perpustakaan Berkas 1 1 100 % Kurang 

2 Menetapkan pengelola perpustakaan Surat 1 1 100 % Memuaskan 

3 Melakukan pembuatan katalogisasi Catalog 1000 1000 100 % Memuaskan 

Perencanaan Anggaran DIPA untuk menyokong perkantoran 

1 Mengumpulkan data perencanaan keuangan untuk 

anggaran DIPA dan kelengkapan pengusulannnya 

Paket 
29 29 100 % Memuaskan 

2 Melakukan analisa dan evaluasi mengenai anggaran 

DIPA 

Paket 
29 29 100 % Memuaskan 

3 membuat perincia n rencana realisasi anggaran setiap 

bulan ke perbendaharaan Negara 

Paket 
29 29 100 % Memuaskan 
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4 Membuat Lakip, penetapan kinerja dan rencana 

kinerja tahunan 

Laporan 
1 1 100 % Memuaskan 

5 Melakukan rekonsiliasi data PERAN untuk MAK 

yang akan direalisasikan pada perbendaharaan 

Negara 

Bulan 

12 12 100 % Memuaskan 

6 Melakukan estimasi pendapatan Negara pada PNBP Data 1 1 100 % Memuaskan 

Kegiatan realisasi anggaran DIPA dengan menyertakan rekonsiliasi perbendaharaan Negara 

1 Menyeimbangkan dan analisa Neraca Keuangan 

Dengan Aset 

Bulan 
12 12 100 % Memuaskan 

2 Melakukan pengembalian belanja dari realisasi 

anggaran DIPA 

Rp 
680 680 100 % Mumuaskan 

Pelaporan pelaksanaan Anggaran DIPA dan rekonsiliasi dengan perbendahraan Negara 

1 Membuat buku besar keuangan Berkas 1 1 100 % Memuaskan 

2 Pelaporan dan rekonsiliasi nerca bulanan, triwulanan, 

semesteran dan tahunan 

Berkas 
19 19 100 % Memuaskan 

3 Pelaporan dan  rekonsiliasi realisasi belanja dan 

pengembalian belanja 

Berkas 
1 1 100 % Memuaskan 
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4 Pelaporan dan rekonsiliasi realisasi dan 

pengembalian pendapatan 

Berkas 
1 1 100 % Memuaskan 

5 Pelaporan dan rekonsiliasi rekapitulasi potongan 

pajak 

Berkas 
1 1 100 % Memuaskan 
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B.   Analisis 



 

 

Akuntabilitas Kinerja  

B.1. Peningkatan Penyelesaian  perkara 

 Pada sasaran terdaftaranya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon 

secara tertib dan cepat, presentase pencapaiannya 82.5 %. Sedangkan tingkat penyelesaian perkara pada 

Mahkamah Syar’iyah idi sebesar 89.4 %. Untuk minutasi berkas perkara terlaksana 85 %. Perincian 

keadaan perkara  dan penyelesaiannya sebagai berikut : 

No Keterangan Jumlah Target pencapaian 

1 Sisa perkara tahun 2011 31 40 77.5% 

2 Perkara masuk tahun 2012 330 400 82.5% 

3 Perkara putus tahun 2012 322 360 89.4% 

4 Selesai minutasi 85 100 85% 

5 Penyampain akta cerai 262 300 65.5% 

 

Mahkamah Syar’iyah Idi di tahun 2012 ini terbilang sangat cepat dalam tingkat penyelesaian 

perkara ditingkat pertama. Hal ini terbukti dengan tingginya persentase pencapaian target yang rata-rata 

pencapaian sebesar  99.42 % s.d 109.3%. 

B.2. Penyerapan Anggaran  

 Penyerapan anggaran pada Mahamah Syar’iyah Idi sebagai berikut : 

No Uraian Program Pagu  Realisasi Pencapaian target 

1 Dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya 
1.412.506.000 1.544.093.000 109.3% 

2 Peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur MA 
1.000.000.000 994.200.000 99.42% 

3 Peningkatan manajemen Peradilan 

Agama 
9.000.000 9.000.000 100% 
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 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Syar’iyah Idi 

dengan Pagu Rp. 1.412.506.000  terealisasi sebesar Rp1.544.093.000 atau 109.3% (sangat memuaskan). 

Program ini bertujuan untuk : 

1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akutansi pemerintah 

2. Prosentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, 

standar penyusunan laporan pelaksanaan angaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, 

monitoring, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan. 

3. Meningkatnya pnbp Mahkamah Agung, tersusunnnya perencanaan, pemantauan dan penelaahan 

perkembangan dan penggunaan kembali pnbp yang tepat. 

4. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendahraan, 

penilaian supervise ke satker, tertip administrasi. 

5. Tersedianya operasional/pemeliharaan perkantoran badan urusan administrasi dan daerah. 

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur MA Mahkamah Syar’iyah Idi dengan Pagu 

Rp. 1.000.000.000,- Terealiasasi sebesar Rp.994.205.000 atau 99,42 % (sangat memuaskan). Program ini 

bertujuan untuk; 

1. Pengadaan pembagunan gedung kantor Mahkamah Syar’iyah Idi 

Program peningkatan manajemen peradilan agama untuk Mahkamah Syar’iyah Idi dengan Pagu 

Rp.  9.000.000,- Terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100 %. Program ini bertujuan untuk dana 

bantuan hokum penangganan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan atau perkara prodeo 

sebanyak 20 perkara.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Idi tahun 2012 diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah syar’iyah 

Idi, dan LAKIP ini merupakan wujud transparansi dan Akuntabilitas Mahkamah Syar’iyah Idi dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. 

Laporan ini sangat jau dari sempurna dalam hal penyajian prinsip transparan dan Akuntabiltas 

seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bias 

mendapat gambaran tantang hasil yang telah dicapai oleh Mahkamah Syar’iyah Idi dalam melakukan 

berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA Tahun 

Anggaran 2012 dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Mahkamah Syar’iyah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Mudah-mudahan dimasa dating dengan masukan dari 

masyarakat atau pihak yang berkepnetingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan. 

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Syar’iyah Idi telah berupaya 

untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan 

legeslatif, dalam upaya untuk memberikan palayan yang perima kepada masyarakat pencari keadilan, baik 

dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan. 

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang masksima, 

namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada 

alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Upaya berkelanjutan tetap akan dilaakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksnaan tugas 

dan fungsi Mahkamah Syar’iyah sebagaimana diharapkan. 

Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2012 seperti keterlambatan pelaksanaan 

kegiatan, kekuarangan SDM yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah untuk 

PPK (pejabat pembuat komitmen) dan kepaniteraan akan diantisipasi ditahun 2013  dengan mengontrol 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti 

pelatihan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 



 

Mahkamah Syar’iyah Idi/KEU/LAKIP, 2012                                                               | Editor : Yarvis Luthfi, SH 34 

 

B. Saran 

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manuasi guna untuk 

peningkatan penyelesaian perkara, 

2. Perlunya sering diadakan diklat-diklat sehinga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 

bidang masing-masing. 

3. Perlu adanya pelatihan perpustakaan untuk mngatasai kesulitan penataan buku-buku perpustakaan 

Mahkamah Syar’iyah Idi. 

4. Perlunya adanya diklat penulisan artikel berita untuk menambah keanekaragaman isi berita website 

Kiranya LAKIP  Mahkamah Syar’iyah Idi Tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban 

akuntabiltas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. 

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu terselesainya pembuatan laporan Akuntabiltas kinerja ianstansi Pemerintah ini. 

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya, 

AMIN………………….. 
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