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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama yang 

merupakan Dokumen Pengadilan Agama Soasio, dengan maksud dan tujuan untuk 

memperoleh informasi dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik dan 

benar, disamping itu juga umtuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang yang digunakan untuk perbaikan 

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi 

pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-

masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan 

dalam penetapan indicator kinerja sehingga hasil yang disajikan tidak sesuai dengan 

perencanaan instansi diatasnya, bahkan dengan perencanaan nasional. 

 

Kami menyadari, Penetapan Indikator Kinerja Utama ini masih banyak 

kekurangannya. Meskipun demikian kami berharap dengan penetapan ini semua 

kebijakan program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran 

yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya untuk 

pendukung pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Agama Soasio. 

 

 

Tidore, 02 Januari 2020 

Ketua Pengadilan Agama Soasio, 

 

 

 

Dacep Burhanudin, S. Ag., M. HI 

NIP. 19720810 200502 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
  
 

A. Latar Belakang 
 

Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara 

Nomor  PER/09/M.PAN/05/2007   tentang  Pedoman   Umum  Penetapan  Indikator 

Kinerja Utama, beserta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu 

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. yang dimaksud dengan Indikator 

Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan  dari suatu tujuan dan sasaran strategis   

sebuah organisasi, dimana setiap  Instansi  Pemerintah  wajib  menetapkan  indikator  

kinerja  utama  di lingkungannya masing-masing. 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi 

pemerintah  dituntut  untuk  menetapkan   Indikator  Kinerja  Utama  di  lingkungan 

masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi 

ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga     hasil yang disajikan 

tidak sesuai dengan perencanaan instansi dia atasnya bahkan dengan perencanaan 

nasional. 

 

 
 

B. Maksud dan Tujuan 
 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: 
 

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik; 

2.  Untuk  memperoleh  ukuran  keberhasilan  dari  pencapaian  suatu  tujuan  dan 

sasaran  strategis    organisasi    demi    perbaikan    kinerja    dan    peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 



  

BAB II 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 
 
 
 

Penyusunan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  dilakukan  oleh  setiap  instansi 

pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/ 

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga 

Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. 

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut 

sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan 

penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. 

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. 

Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi 

indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai 

berikut: 

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/ 

LPND/Pemerintah  Provinsi/Pemerintah      Kabupaten/      Pemerintah      Kota, 

sekurang-kurangnya   adalah    indikator    hasil    (outcomes)    sesuai    dengan 

kewenangan, tugas dan fungsi. 

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

indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi 

dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. 

3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan 

Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah  indikator keluaran 

(output) 

Keberhasilan  Indikator  Kinerja  Utama  secara  makro  pada  suatu  lembaga  tidak 

hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan 

instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga 

(yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) 



  

dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak 

(impacts).  Untuk tingkat  unit kerja/satuan  kerja,  indikator  kinerja  yang digunakan 

harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan 

keseimbangan  dengan  indikator  kinerja  unit-unit  kerja  lain  serta  dengan  tingkat 

instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu 

organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain 

sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai. 

 

 
 

A.  Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Soasio. 
 

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan  dalam rangka pemilihan 

dan  penetapan  indikator  kinerja  utama    Pengadilan  Agama  Soasio  adalah 

sebagai berikut: 

1.  Dokumen  Reformasi  Birokrasi  Mahkamah  Agung  yang dimuat  dalam  Blue 
 

Print 2010-2035 (jilid II); 
 

2.  Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Agama yang dirangkum 

dalam 7 (tujuh)   Program Prioritas Peradilan Agama; 

3.  Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Agama Soasio yang 

diamanatkan oleh undang-undang; 

4.  Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
 

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

pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan. 

B.  Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Soasio 
 

Dalam   pemilihan   dan   penetapan   Indikator   Kinerja   Utama   (IKU)   bagi 

Pengadilan  Agama  Soasio,  telah  dilibatkan  berbagai  pendapat,  saran  atau 

usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan 

untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna 

pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. 



  

Tolak  ukur  Indikator  Kinerja  Utama  yang  baik  dan  cukup  memadai  untuk 

pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain: 

➢  Spesifik 
 
➢  Dapat dicapai 

 
➢  Relevan 

 
➢  Menggambarkan keberhasilan 

 
➢  Dapat dikualifikasi dan diukur 

 

Indikator  kinerja  utama  tersebut  dapat  juga  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 
 

f.  Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 
 
 

 
Adapun indikator kinerja Pengadilan Agama Soasio dapat dilihat pada Tabel Berikut : 



 

 

 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SOASIO 

SEBELUM REVIU 
 

 
 

NO 
KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1 Terwujudnya 
 

penyelesaian 

perkara yang 

sederhana, tepat 

waktu, 

transparan dan 

akuntabel 

Prosentase Jumlah Penyelesaian 
 

Perkara 

Perbandingan antara perkara yang 
 

ditangani dengan perkara yang 

diputus 

Ketua, Hakim dan 
 

Panitera 

Laporan bulanan dan 
 

Laporan tahunan 

Jumlah Perkara bagi Masyarakat 
 

Miskin dan Terpinggirkan yang 

diselesaikan tepat waktu 

Perbandingan antara perkara prodeo 
 

yang diterima dengan alokasi 

anggaran perkara prodeo 

Panitera Laporan bulanan dan 
 

Laporan tahunan 

Jumlah kegiatan bagi 
 

masyarakat miskin yang 

terpinggirkan yang mendapatkan 

layanan sidang keliling 

Perbandingan antara jumlah kegiatan 
 

sidang keliling yang dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran 

Panitera  Laporan bulanan dan 
 

Laporan tahunan 

Prosentase putusan yang 
 

diunggah (upload) ke website 

Perbandingan antara perkara yang 
 

diputus dengan upload putusan di 

website 

Panitera  Laporan bulanan dan 
 

Laporan tahunan 

Prosentase Pelayanan Meja 
 

Informasi 

Perbandingan antara pemohon 
 

informasi dengan jumlah yang 

dilayani 

Panitera  Laporan bulanan dan 
 

Laporan tahunan 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

  Prosentase Minutasi Berkas 
 

Perkara 

Perbandingan antara perkara yang 
 

diputus dengan perkara yang 

diminutasi 

Panitera Laporan bulanan dan 
 

Laporan tahunan 

2 Terselesaikann
ya 

administrasi 

perkara 

yang efektif, 

efisien, dan 

akuntabel 

Prosentase Proses Administrasi 

Penerimaan Perkara 

Perbandingan perkara yang diterima 

dengan penyelesaian administrasi 

penerimaan perkara 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 

  Prosentase Proses Pemeriksaan 

Perkara 

Perbandingan antara perkara yang 

diterima dengan perkara yang 

diperiksa 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 

  Prosentase Proses Administrasi 

Putusan Perkara 

Perbandingan antara yang diputus 

denagn administrasi putusan perkara 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 

  Prosentase Proses Penyampaian 

Salinan Putusan kepada para 

pihak 

Perbandingan antara perkara yang 

diputus/ diminta para pihak dengan 

salinan yang diserahkan kepada para 

pihak 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 

  Prosentase Penerbitan Akta 

Cerai 

Perbandingan antara putusan cerai 

gugat yang telah berkekuatan hokum 

tetap dan perkara cerai talak yang 

telah diikrarkan dengan akta cerai 

yang telah diterbitkan 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 



 

 

 
 
 

  Prosentase Proses Penyampaian 

Akta Cerai kepada para pihak 

Perbandingan antara akta cerai yang 

diminta oleh para pihak dengan yang 

disampaikan 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 

3 Terwujudnya 

penyelesaian 

perkara 

melalui 

mediasi 

Prosentase mediasi yang berhasil Perbandingan antara jumlah perrkara 

yang dimediasi dengan yang berhasil 

didamaikan 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 

4 Terwujudnya 

pelaksana

an 

pengawas

an internal 

yang 

efektif dan 

efisien 

Prosentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

Perbandingan antara pengaduan yang 

diterima dengan yang ditindaklanjuti 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 

  Prosentase Penyelesaian hasil 

temuan HAWASBID 

Perbandingan antara hasil temuan 

tahun 2019 dan tahun sebelumnya 

yang ditindaklanjuti 

Panitera Laporan bulanan dan 

Laporan tahunan 



 

 
5 Dukungan 

manajemen dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya 

1. Presentasi Monitoring 
Administrasi dan 
pelayanan Peradilan 
Agama 
 

2. Presentasi Sidang diluar 
Gedung Pengadilan 

 
 

3. Presentasi Sidang Terpadu 
( Perkara) 
 

4. Presentasi pembebasan 
biaya Perkara 
 

1. Target dan realisasi 
 
 
 
 

2. Target dan realisasi 
 
 
 

3. Target dan realisasi 
 
 

4. Target dan realisasi 

Sekretaris Laporan bulanan dan 
laporan tahunan 

6 Dukungan 
keterbukaan 
Informasi 

1. Presentasi penyedian 
sarana dan prasarana yang 
mendukung 
penyelenggaraan peradilan 
 

 Sekretaris Laporan bulanan dan 
laporan tahunan 

7 Pembinaan 
Administrasi 
dan Pengelolaan 
Keuangan 

1. Presentasi penyerapan 
belanja pegawai 
 

2. Presentasi penyerapan 
belanja barang 

 
3. Presentasi penyerapan 

belanja Modal. 
 

1. Target dan realisasi 
 
 

2. Target dan realisasi 
 
 

3. Target dan realisasi 

Sekretaris Laporan bulanan dan 
laporan tahunan 

8 Peningkatan 
kuallitas sumber 
daya manusia 

1. Presentasi Pegawai yang 
lulus diklat teknis 
Yudisial. 
 

2. Presentasi Pegawai yang 
lulus diklat teknis non 
Yudisial 

1. Perbandingan tahun 2019 dan tahun 
sebelumnya yang ditindaklanjuti 
 

2. Perbandingan tahun 2019 dan tahun 
sebelumnya yang ditindaklanjuti 

Sekretaris Laporan bulanan dan 
laporan tahunan 



 

9 Peningkatan 
kualitas 
pengawasan 

1. Presentasi pengaduan 
yang ditindaklanjuti. 
 
 
 

2. Presentasi temuan yang 
ditindaklanjuti 

a. Jenis Pengaduan yang ditindaklanjuti 
 
 

b. Jenis Temuaan yang ditindaklanjuti. 
(Hawasbid dan Hawasda) 

 

Sekretaris Laporan bulanan dan 
laporan tahunan 



 

 
 
 

BAB III 

P E N U T U P 
 

 
 

Demikian penyusunan r ev i uw  Indikator Kinerja Utama ini kami buat semoga apa yang telah diuraikan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan 

jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas  kinerja,  evaluasi  kinerja  pemerintah  

dan  pemantauan  pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sehingga dapat dinyatakan keberhasilan pencapaian sasaran 

pada Pengadilan Agama soasio. 

Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk bahan dalam penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang baik dan cukup 

memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik,   dapat   dicapai,   relevan,   

menggambarkan   keberhasilan,   dan   dapat dikualifikasi dan diukur. 

 
 
 

 


