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IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama 

Solok tahun 2013 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan dalam 

memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja, jajaran lingkungan Pengadilan Agama Solok selama kurun 

waktu 1 (satu) tahun berjalan, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disajikan dalam rangka untuk memenuhi 

amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2013 yang diukur 

dengan membandingkan “Rencana Kerja” Tahun 2013 yang telah ditetapkan yang secara utuh mengacu 

pada “Rencana Stratejik” Pengadilan Agama Solok tahun 2013

Untuk dapat terlaksananya tugas pokok Pengadilan Agama Solok telah menetapkan 11 

(sebelas) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2013 untuk Bagian Anggaran 005.01 sebesar            

Rp. 4.211.459.000,- (empat milyar duajuta ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang 

terbagi dalam Belanja Pegawai Rp 2.957.826..000,- ( dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta

delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah ), Belanja Barang Rp 463.624.000,- ( empat ratus enam puluh

tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Belanja Modal Rp 790.000.000,- (tujuh ratus  puluh 

sembilan puluh juta  rupiah). Dan untuk Bagian Anggaran 005.04 sebesar Rp.32.655.000,- ( tiga puluh 

dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah )yang terdiri dari Belanja Non Operasional

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan, maupun 

pelaksanaan anggaran akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan 

Agama Solok selama tahun 2013. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, 

indicator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Setiap keberhasilan dan 

kegagalan capaian sasaran indicator diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab 

belum tercapainya target yang diinginkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama Solok merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang. 

UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama selaku kawal depan Mahkamah 

Agung (voorpost) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai 

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. UU No.50 Tahun 2009.

Untuk melaksankan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara 

lain :

a. Fungsi Mengadili, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir dengan 

Undang-undang. UU No.50 Tahun 2009 )

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada segenap 

jajarannya baik menyangkut teknis yustisial administrasi peradilan, maupun administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian dan pembangunan (vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo KMA Nomor 303 Tahun 1990)

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti (vide Pasal 53 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)

d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)

e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan 

lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan 

(vide KMA Nomor 303 Tahun 1990)



B. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok meliputi Kota Solok dan sebagian dari 

Kabupaten Solok, yaitu seluruh Kota Solok terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung 

Harapan dan Kecamatan Libuk Sikarah sedangkan Kabupaten Solok terdiri dari 4 (empat) 

Kecamatan yaitu Kecamatan X Koto diatas, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Junjung Sirih 

dan IX Koto Sungai Lasi

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Solok Kelas II sebagai berikut :

 Ketua

 Wakil Ketua

 Hakim

 Panitera/Sekretaris

 Wakil Panitera

 Panitera Muda Hukum

 Panitera Muda Gugatan

 Panitera Muda Permohonan

 Wakil Sekretaris

 Kepala Urusan Umum

 Kepala Urusan Kepegawaian

 Kepala Urusan Keuangan



BAB II

RENCANA STRATEJIK

A. Rencana Stratejik (Renstra)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan 

good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu �okum� pokok untuk 

terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Solok adalah 

tersusun dan terprogramnya setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) 

yang berbasis kinerja dan merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga 

segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur. Suatu 

perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat 

meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Rencana Stratejik (renstra) Pengadilan Agama Solok disusun untuk kegiatan dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif 

dan efisien yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Solok yaitu : 

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Solok dan 

sebagian Kabupaten Solok, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006.dan yang terakhir Undang Nomor 50 tahun 2009

Rencana Stratejik Pengadilan Agama Solok Tahun 2013 ditetapkan merupakan suatu 

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dijabarkan menjadi :

Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang 

ingin diwujudkan organisasi

Visi Pengadilan Agama Solok adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SOLOK YANG AGUNG “



Misi

Untuk mewujudkan visi, Pengadilan Agama Solok menetapkan misi, yaitu sesuatu yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai visi.

Misi Pengadilan Agama Solok adalah :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Solok yang Mandiri;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan

3. Meningkatkan Pembinaan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi, Pengadilan Agama Solok menetapkan tujuan, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Solok sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi aparatur peradilan 

2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

3. Meningkatnya integritas dan moralitas aparatur peradilan.

4. Meningkatnya kualitas aparatur peradilan.

5. Meningkatnya fungsi pengawasan terhadap jalannya proses peradilan.

6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

7. Meningkatkan ketertiban pelaksanaan administrasi.

8. Meningkatkan sarana dan prasarana Penunjang.



Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam bentuk yang lebih jelas dan rinci dari 

tujuan. 

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Solok adalah :

1. Terlaksananya pelayanan �Hukum dengan baik bagi masyarakat.

2. Terwujudnya transparansi peradilan.

3. Terselenggaranya peradilan dengan biaya ringan.

4. Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Agama.

5. Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif.

6. Terselenggaranya ketertiban administrasi kepaniteraan.

7. Terselenggaranya ketertiban administrasi kepegawaian.

8. Terselenggaranya ketertiban administrasi keuangan

9. Terselenggarannya ketertiban administrasi umum.

10. Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik.

11. Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Solok tahun 2013

Sasaran, indikator kinerja dan target Pengadilan Agama Solok tahun 2013 dapat disajikan pada tabel 

sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1
Terlaksananya pelayanan Peradilan
dengan baik bagi masyarakat Prosentase perkara tingkat pertama yang 

diterima tepat waktu/sesuai SOP
100%

Prosentase perkara tingkat pertama 
diputus sesuai SOP

100%

Prosentase perkara selesai melalui 
mediasi sesuai SOP

0,25%

Prosentase penyelesaian penyitaan
sesuai SOP

0%

Prosentase permohonan eksekusi 
diputus sesuai SOP

100%

Prosentase Permohonan P3HP diputus
sesuai SOP

0%

2 Terwujudnya tranparansi peradilan. Prosentase salinan putusan tingkat 
pertama yang dimuat dalam internet 
sesuai SOP

50%

Prosentase masyarakat yang mencari 
keadilan yang telah mengunduh

140.000 kali

3
Terselenggaranya peradilan cepat dengan 
tanpa biaya/biaya ringan Jumlah putusan perkara prodeo

47 perkara



Jumlah terlaksananya sidang keliling 27 Kali

4
Terciptanya peningkatan SDM Peradilan 
Agama

Prosentase perkara yang tidak naik 
banding                                          

99.5.%

5
Terselenggaranya fungsi pengawasan 
yang efektif Prosentase laporan pengaduan yang 

ditindaklanjuti

0%

6
Terselenggaranya ketertiban administrasi 
Kepaniteraan

Prosentase perkara yang tertib dan tepat 
waktu untuk banding, kasasi maupun PK

100%

Registrasi perkara pada tingkat pertama 395
Putusan perkara tingkat pertama 411
Penyelesaian salinan putusan tingkat 
pertama 411

Penerbitan akta cerai 241 Set
Pengiriman salinan putusan pada KUA 411
Penyetoran Dana HHK (PNBP) ke Kas 
Negara Rp.17.370.800.-

Minutasi berkas perkara 411 Pkr
Pengarsipan berkas perkara 411 Pkr

7
Terselenggaranya ketertiban administrasi 
Kepegawaian Jumlah kegiatan                                                                                             

Registrasi pegawai                                                 22

Penataan file pegawai 22

Kenaikan pangkat 4

Kenaikan gaji berkala 13

Usul Pensiun pegawai                    -

Usul permintaan Karpeg -

Usul  kartu ASKES                         -

Usul mutasi dan promosi -

Usul Karis/Karsu -

Usul Kartu TASPEN -

8
Terselenggaranya ketertiban administrasi 
Keuangan Output :                                                                                                            

Tersedianya pagu anggaran pada satuan 
kerja
Outcome :
Terhimpunnya dokumen pelaksanaan 
anggaran meliputi : LRA  manual, LRA 
Rekonsiliasi, Laporan Neraca Keuangan, 
Laporan aplikasi Bappenas 
PP.39/2009,Laporan Kegiatan 
Pembangunan kwartal 1 s.d 4, SP2D,  
Dokumen SPTB dan Amprah Gaji.

9
Terselenggaranya ketertiban administrasi 
Umum 

Output :                                                       
Jumlah kegiatan administrasi

Jumlah tanah terdata 9.572 M2

Jumlah bangunan terdata           1.200 M2

Jumlah Kenderaan terdata 6

Jumlah AC terdata 8



Jumlah PC terdata 13

Jumlah Laptop terdata      6

Jumlah Telepon terdata                          1

Jumlah Faxcimile terdata               1

10
Terpeliharanya sarana dan prasarana 
dengan  baik

Output :                                                        
Dana pemeliharaan/Perawatan

Outcome : Realisasi biaya pemeliharaan 
dan perawatan terdiri :                                                     

PerawatanGedung Kantor & Halaman 1.200 & 7.372 
M2

Perawatan Peralatan dan Mesin 71 Unit
Perawatan Sarana Gedung

11
Terpenuhinya sarana      prasarana yang 
memadai

Output :                                                                  
Dana pengadaan 

Outcome :                                        
Realisasi biaya pengadaan sarana 
/prasarana sbb :

Pembangunan Pagar Keliling Kantor 320 M

Pengadaan Meubelair 27 Unit  

A. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN ( PKT )

Program dan Kegiatan  2013

Rincian program dan kegiatan Pengadilan Agama Solok  yang disusun adalah merupakan 

kebijakan secara menyeluruh dijajaran peradilan agama sewilayah Sumatera Barat, sehingga dalam 

uraian program dan kegiatan yang akan dijelaskan ini adalah gambaran Penetapan Kinerja Tahunan 

( PKT ) 2013 yang bersumber dari program induk yang telah ditetapkan bersama oleh Pengadilan 

Tinggi Agama dengan seluruh Pengadilan Agama melalui rapat kerja daerah. Dan rencana program 

tersebut dapat disajikan pada table berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1
Terlaksananya pelayanan Peradilan
dengan baik bagi masyarakat Prosentase perkara tingkat pertama yang 

diterima tepat waktu/sesuai SOP
100%

Prosentase perkara tingkat pertama 
diputus sesuai SOP

100%

Prosentase perkara selesai melalui 
mediasi sesuai SOP

0.002 %

Prosentase penyelesaian penyitaan
sesuai SOP

0%

Prosentase permohonan eksekusi 
diputus sesuai SOP

0%

Prosentase Permohonan P3HP diputus
sesuai SOP

0%



2 Terwujudnya tranparansi peradilan. Prosentase salinan putusan tingkat 
pertama yang dimuat dalam internet 
sesuai SOP

50 %

Prosentase masyarakat yang mencari 
keadilan yang telah mengunduh

%

3
Terselenggaranya peradilan cepat dengan 
tanpa biaya/biaya ringan Jumlah putusan perkara prodeo

47 perkara

Jumlah terlaksananya sidang keliling       27 kali

4
Terciptanya peningkatan SDM Peradilan 
Agama

Prosentase perkara yang tidak naik 
banding                                          

99,5%

5
Terselenggaranya fungsi pengawasan 
yang efektif Prosentase laporan pengaduan yang 

ditindaklanjuti

0 %

6
Terselenggaranya ketertiban administrasi 
Kepaniteraan

Prosentase perkara yang tertib dan tepat 
waktu untuk banding, kasasi maupun PK

100%

Registrasi perkara pada tingkat pertama 395
Putusan perkara tingkat pertama 411
Penyelesaian salinan putusan tingkat 
pertama 411

Penerbitan akta cerai 241 set
Pengiriman salinan putusan pada KUA 411
Pengiriman salinan putusan banding ke 
pada para pihak -

Penyetoran Dana HHK (PNBP) ke Kas 
Negara Rp.17.370..800.

Minutasi berkas perkara 411
Pengarsipan berkas perkara 411

7
Terselenggaranya ketertiban administrasi 
Kepegawaian Jumlah kegiatan                                                                                                              

Registrasi pegawai                                                 22

Penataan file pegawai 22

Kenaikan pangkat 4

Kenaikan gaji berkala 12

Usul Pensiun pegawai                    

Usul permintaan Karpeg -

Usul  kartu ASKES                         

Usul mutasi dan promosi -

Usul Karis/Karsu -

Usul Kartu TASPEN -

8
Terselenggaranya ketertiban administrasi 
Keuangan Output :                                                                                                            

Tersedianya pagu anggaran pada satuan 
kerja
Outcome :
Terhimpunnya dokumen pelaksanaan 
anggaran meliputi : LRA  manual, LRA 
Rekonsiliasi, Laporan Neraca Keuangan, 
Laporan aplikasi Bappenas 
PP.39/2009,Laporan Kegiatan 
Pembangunan kwartal 1 s.d 4, SP2D,  
Dokumen SPTB dan Amprah Gaji.



9
Terselenggaranya ketertiban administrasi 
Umum 

Output :                                                       
Jumlah kegiatan administrasi 8

Jumlah tanah terdata 9.572 M2

Jumlah bangunan terdata           1.200M2

Jumlah Kenderaan terdata 6

Jumlah AC terdata 5

Jumlah PC terdata 13

Jumlah Laptop terdata      11

Jumlah Telepon terdata                          1

Jumlah Faxcimile terdata               1

10
Terpeliharanya sarana dan prasarana 
dengan  baik

Output :                                                        
Dana pemeliharaan/Perawatan

Outcome : Realisasi biaya pemeliharaan 
dan perawatan terdiri :                                                     

Perawatan Gedung Kantor & Halaman 1.200 &7.372 
M2

Perawatan Peralatan dan Mesin 71
Perawatan Sarana Gedung

11
Terpenuhinya sarana      prasarana yang 
memadai

Output :                                                                  
Dana pengadaan 

Outcome :                                        
Realisasi biaya pengadaan sarana 
/prasarana sbb :

Pembangunan prasarana dan sarana 
lainnya

Pembangunan Pagar Keliling Kantor 320 M2
Pengadaan Meubelair 27 Unit
Perlengkapan sarana Gedung



BAB III 

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Akuntabilitas Kinerja

Sebagaimana telah djelaskan pada Bab II dalam penjabaran Rencana Stratejik (Reanstra), 

Pengadilan Agama Solok menyatakan bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan dicapai 

pada tahun 2013 terdiri dari 11 (sebelas) sasaran utama. Untuk mengetahui keberhasilan dan 

kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Hasil pengkuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja

sebagai berikut

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Capaia
n (%)

1
Terlaksananya pelayanan 
Peradilan dengan baik bagi 
masyarakat

Prosentase perkara tingkat pertama 
yang diterima tepat waktu/sesuai 
SOP

100% 100% 100 %

Prosentase perkara tingkat pertama 
diputus sesuai SOP

100% 100 % 100 %

Prosentase perkara selesai melalui 
mediasi sesuai SOP

.1 % 0,22% 0,22 %

Prosentase penyelesaian penyitaan
sesuai SOP

100% 0 0

Prosentase permohonan eksekusi 
diputus sesuai SOP

0% 0 0

Prosentase Permohonan P3HP 
diputus sesuai SOP

0% 0 0

2 Terwujudnya tranparansi 
peradilan.

Prosentase salinan putusan tingkat 
pertama yang dimuat dalam internet 
sesuai SOP

100 % 50 % 50 %

Prosentase masyarakat yang mencari 
keadilan yang telah mengunduh

100.% 50% 50 %

3
Terselenggaranya peradilan 
cepat dengan tanpa 
biaya/biaya ringan

Jumlah putusan perkara prodeo
40 

perkara
47

Perkara 117,5
%

Jumlah terlaksananya sidang keliling 8 kali 27 kali 337,5 %
Prosentase perkara yang tidak naik 
banding                                          

95,5 % 99,06 %r 99.06 %

4

Terselenggaranya fungsi 
pengawasan yang efektif

Prosentase laporan pengaduan yang 
ditindaklanjuti

0 % 0 % 0 %

5
Terselenggaranya 
ketertiban administrasi 

Prosentase perkara yang tertib dan 
tepat waktu untuk banding, kasasi 

100% 100 % 100 %



Kepaniteraan maupun PK

Registrasi perkara pada tingkat 
pertama

400 Pkr
395 Pkr 98.75 %

Putusan perkara tingkat pertama 400 Pkr 411 % 102.75
%

Penyelesaian salinan putusan tingkat 
pertama

400 Pkr 411 Pkr 102.75
%

Penerbitan akta cerai 254 241 94,8 %
Pengiriman salinan putusan pada 
KUA

400
300 Pkr 75 %

Penyetoran Dana HHK (PNBP) ke 
Kas Negara 20.155.800 17.370.800

86,18 %

Minutasi berkas perkara 400 411 Pkr 98.75%
Pengarsipan berkas perkara

400
411 Pkr 102.75

%

7
Terselenggaranya
ketertiban administrasi 
Kepegawaian

Jumlah kegiatan                                                                                                              

Registrasi pegawai                                                 21 22 104,7 %

Penataan file pegawai 21 21 104,7 %

Kenaikan pangkat 3 4 133,3 %

Kenaikan gaji berkala 8 12 150 %

Usul Pensiun pegawai                    - - -

Usul permintaan Karpeg - - -

Usul  kartu ASKES                         

Usul mutasi dan promosi - - -

Usul Karis/Karsu

Usul Kartu TASPEN - - -

8
Terselenggaranya 
ketertiban administrasi 
Keuangan

Output :                                                                                                            

Tersedianya pagu anggaran pada 
satuan kerja
Outcome :
Terhimpunnya dokumen pelaksanaan 
anggaran meliputi : LRA  manual,
LRA Rekonsiliasi, Laporan Neraca 
Keuangan, Laporan aplikasi 
Bappenas PP.39/2009,Laporan 
Kegiatan Pembangunan kwartal 1 s.d 
4, SP2D,  Dokumen SPTB dan 
Amprah Gaji.

9
Terselenggaranya 
ketertiban administrasi 
Umum 

Output :                                                       
Jumlah kegiatan administrasi 8

Jumlah tanah terdata 8.752 M2 8.752 M2 100 %

Jumlah bangunan terdata           1.200 M2 1.200 M2 100 %

Jumlah Kenderaan terdata 6 Unit 6 Unit 100 %

Jumlah AC terdata 2 Unit 2 Unit 100 %

Jumlah PC terdata 13 13 100 %

Jumlah Laptop terdata      8 8 100 %



Jumlah Telepon terdata                          1 1 100 %

Jumlah Faxcimile terdata               1 1 100 %

10
Terpeliharanya sarana dan 
prasarana dengan  baik

Output :                                                        
Dana pemeliharaan/Perawatan

Outcome : Realisasi biaya 
pemeliharaan dan perawatan terdiri :                                                     

Perawatan Gedung dan Halaman 117.362.000 117.000.000 99,79 %
Perawatan Rumah Negara - - -
Perawatan Peralatan dan Mesin 52.487.000 43.048.000 82,1 %

11
Terpenuhinya sarana      
prasarana yang memadai

Output :                                                                 
Dana pengadaan 

Outcome :                                        
Realisasi biaya pengadaan sarana 
/prasarana sbb :

Pembangunan prasarana dan sarana 
lainnya

Pembangunan Pagar Keliling Kantor 750.000.000 747.352.400 99,68%
Pengadaan Meubelair 40.000.000 40.000.000 100 %

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen 

capaian 
Target

Terlaksananya 
pelayanan Peradilan
dengan baik bagi 
masyarakat

Prosentase perkara tingkat pertama yang 
diterima tepat waktu/sesuai SOP 100 % 100% 100%

Prosentase perkara tingkat pertama 
diputus sesuai SOP

100% 100% 100 %

Prosentase perkara selesai melalui 
mediasi sesuai SOP

1 % 0,25 % 0,25%

Prosentase penyelesaian penyitaan
sesuai SOP

- - -

Prosentase permohonan eksekusi 
diputus sesuai SOP

- - -

Jumlah permohonan eksekusi diputus - - -

Pencapaian Sasaran 1 66,75

Sasaran 1 : “Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat”

Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Solok, terlaksananya pelayanan hukum  dengan baik bagi masyarakat adalah kewenangan yang 

diberikan Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang 



diajukan oleh pihak pihak yang berperkara. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya 

sasaran tersebut diatas Pengadilan Agama Solok menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk 

program  dan kegiatan yang terdiri dari  satu program dan tujuh kegiatan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil 

pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

    1a. Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : “baru mencapai 93%, jumlah tersebut merupakan 

perhitungan dengan menggunakan rata-rata enam tingkat capaian indikator kinerja, yaitu jumlah 

perkara diterima sebanyak 395 dan sisa tahun 2012 , 16 perkara jadi jumlah perkara masuk 

sebanyak 411 perkara, 

    1b. Prosentase perkara selesai melalui mediasi sesuai SOP

Dilihahat dari tingkat keberhasilan Mediator untuk mendamaikan para pihak, dari 411perkara 
diterima 300 perkara kontius yang para pihak hadir dalam persidangan, berhasil didamaikan oleh 
Mediator sebanyak 1 perkara (0,25 %)

1d. Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP
Pengadilan Agama solok pada tahun 2013 tidak ada perkara harus diselesaikan dengan 

penyitaan

     1e. Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP
Tahun 2013 pengadilan Agama tidak ada menerima permohonan Eksekusi

Sasaran 2 :”Terwujudnya tranparansi peradilan”
Penetapan sasaran ini merupakan perwujudan akuntabilitas peradilan dalam proses 

penanganan perkara kepada publik khususnya pada pencari keadilan. Terwujudnya transparansi 

peradilan suatu kondisi  yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi kebijakan pimpinan 

Mahkamah Agung RI yang ditetapkan dalam KMA No.144/SK/IX/2007 tentang Transpransi Peradilan, 

hal tersebut diharapkan akan dapat mendukung program reformasi birokrasi serta program 

pembaharuan Mahkamah Agung untuk menuju cita-cita terwujudnya peradilan yang modern. Dengan 



demikian maka citra penegakan hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di 

jajaran peradilan dapat segera terwujud.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Agama Solok dengan jajaranya telah 

menyusun strategi yang berupa program dan kegiatan yang terdiri dari satu program dan  tiga 

kegiatan utama. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator 

kinerjanya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen

capaian 
Target

1 Terwujudnya 
tranparansi peradilan.

Output :
Jumlah putusan perkara tingkat pertama 400 411 102.75%
Outcome :
Jumlah salinan putusan tingkat pertama 
yang dimuat dalam internet 350 250 71.42 %

Pencapaian Sasaran 2 87.08 %

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : :”Terwujudnya tranparansi peradilan” baru 

mencapai 83.%, jumlah tersebut merupakan perhitngan dengan menggunakan rata-rata dua tingkat 

capaian indikator kinerja, yaitu jumlah salinan putusan Pengadilan Solok yang dimuat di Internet

pencapaiannya adalah 75 %,. 

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini adalah karena sarana dan prasarana 

pendukung yang belum maksimal diantaranya jaringan Telepon belum ada serta kurangnya SDM 

untuk melaksanakan 

Sasaran 3 :”Terselenggaranya peradilan dengan biaya ringan”
Penetapan sasaran ini merupakan realisasi dari pelaksanaan prinsip dan azas peradilan 

yang diatur dalam Undang-Undang yaitu berazaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Penyelenggaraan peradilan dengan azas ini diupayakan untuk membantu masyarakat pencari 

keadilan terutama bagi masyarakat miskin yang dipandang tidak mampu untuk membayar biaya 

perkara diberikan kesempatan dengan cara cuma-cuma tanpa biaya (Prodeo), sedangkan bagi 

masyarakat miskin lainnya yang berdomisili sangat jauh dari kedudukan pengadilan dan pada daerah 

sulit terjangkau maka penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan program sidang keliling.



Untuk mencapai sasaran Pengadilan Agama Solok telah bekerja sekuat Tenaga untuk 

membantu masyarakat kurang mampu . dengan dana DIPA sejumlah Rp.32.665.000,- yang 

diproyeksikan untuk 40 (lima puluh  ) perkara Prodeo , Pengadilan Agama Solok sanggup 

melaksanakan perkara prodeo sebanyak 47 Perkara dengan realisasi 117,5 % dari yang ditargetkan 

sebanyak 40 buah perkara dengan dana DIPA , 7 prakara prodeo murni karena habisnya dana DIPA 

sedangkan perkara proseo yang tak terkabul sebanyak 11 Perkara Hasil pengukuran capaian kinerja 

sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen 

capaian 
Target

1001 Terselenggaranya 
peradilan dengan biaya 
ringan.

Output :

Tersedianya biaya perkara prodeo Rp12,000.000,- Rp.12.000.000,- 100 %
Tersedianya biaya sidang keliling Rp.20.000.000,- Rp.19.960.000,- 99,8%
Tersedianya belanja operasional 
lainnya

Rp      .665.000 Rp      .665.000 100 %

Outcome :

Realisasi biaya perkara prodeo Rp12,000.000,- Rp.12.000.000,- 100 %
Realisasi biaya perkara sidang 
keliling

Rp.20.000.000,- Rp.19.960.000,- 99,8%

Tersedianya belanja operasional 
lainnya

Rp      .665.000 Rp      .665.000 100 %

Pencapaian Sasaran 3 99,93

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : “Terselenggaranya peradilan dengan biaya 

ringan” mencapai 99,93 %, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata 

dua tingkat capaian indikator kinerja, yaitu jumlah realisasi dana perkara prodeo pencapaiannya 

adalah  99,93 %, sedangkan hasil yang dicapai melampaui dari target , sidang keliling yang 

dialokasikan dananya hanya untuk 8 kali persidangan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi 

kami bisa realisasikan sebanyak 27 kali sidang keliling pencapaiannya adalah sebesar117,5. % ., 

sedangkan perkara prodeo target hanya sebanyak 40 perkara akan tetapi masih ada perkara yang 

masuk hal ini terpaksa dilaksanakan dengan perkara prodeo murni

Dari data tersebut diatas aspek penyelesaian perkara prodeo dan sidang keliling  tercapai 

99,98. % dari dana tersedia dalam DIPA 2013 ,sidang keliling  dibiayai oleh DIPA sebanyak 8

kegiatan, sedangkan Perkara Prodeo dari rencana 40 perkara bisa terelisasi sebanyak 40 Perkara, 7 

perkara kami laksanakan dengan prodeo murni disebabkan karena para pihak yang mengajukan 

permohonan berperkara sangat meningkat, dikarenakan diberlakukannya oleh Pemerintah Undang-

undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan yang mengakibatkan warga sangat antusias

mengurus Istbat Nikah  Kepengadilan Agama Solok.



Sasaran 4 :”Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Agama”

Penetapan sasaran ini merupakan upaya propesionalisme aparatur peradilan dengan :

“Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Agamai” melalui lanjutan pendidikan formal S1. S.2 

diharapkan akan dapat memberikan kontribusi melalui tugas pokok dan fungsi setiap aparatur baik 

pejabat teknis maupun pejabat non teknis pada jajaran Pengadilan Agama Solok. Untuk 

terlaksananya sasaran ini secara resmi dan formal diberikan kesempatan setiap aparatur untuk 

melanjutkan  pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dengan penetapan jurusan yang relevan 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam hal ini kami pimpinan Pengadilan Agama Solok minta kepada Pengadilan Tinggi 

Agama dan BADILAG Mahkamah Agung tentang izin belaja untuk S1 dan S2 agak dipermudah, 

menurut pendapat kami pegawai yang bersangkutan menempuh pendidikan dengan dana pribadi 

dan pendidikan tidak meninggalkan tugas pokok yang dilaksanakan hanya diluar hari kerja.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Agama Solok dengan jajaran Pengadilan 

Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menyusun strategi yang berupa program 

dan kegiatan yang terdiri dari satu program dan  satu kegiatan utama. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen

capaian 
Target

1 Terciptanya peningkatan 
SDM Peradilan Agama

Output : Permohonan Izin Belajar                                          -
Outcome :    Terselesaikan izin belajar                                 
Hakim - - 0%
Panitera 1 0 0%
Jurusita - - -
Pejabat Struktural 1 0 0 %
Karyawan / Staf -

Pencapaian Sasaran 4 0%



Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : ”Terbentuknya aparatur yang memiliki  

pengetahuan teknis dan administrasi”  telah mencapai 0%, jumlah tersebut merupakan perhitungan 

dengan menggunakan rata-rata tiga tingkat capaian indikator kinerja, yaitu jumlah SDM yang 

mangajukan permohonan izin belajar pada tahun 2013 ada. 2 orang, 1 orang Kepaniteraan, 1 orang 

Kesekretariatan

Sasaran 5:”Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif”

Penetapan sasaran ini merupakan penerapan salah satu fungsi managemen terhadap 

jalannya proses peradilan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan dengan terstruktur, organisasi 

pengawasan dilingkungan Pengadilan Agama Solok dibentuk sesuai dengan KMA /080/SK/VIII/2006 

tentang Tata Laksana Pengawasan. Pada Pengadilan Agama Solok dibentuk Hakim Pengawas yang 

mempunyai fungsi pengawasan pada sub bidang pada Pengadilan Agama Solok diselenggarakan 

dengan sistem triwulan. Dan sasaran pengawasan meliputi : Bidang Teknis Yustisial, Bidang 

Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Umum :

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Agama Solok d telah menyusun strategi yang 

berupa program dan kegiatan yang terdiri dari dua program dan tigapuluh satu kegiatan utama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen

capaian 
Target

1 Terselenggaranya Gaji dan 
Tunjangan Pegawai

Output :
Tersedianya dana
Outcome :
Realisasi anggaranGaji dan 
Tunjangan 100 % 105,98 % 106,98%
Realisasi  belanja barang. 100 % 95,04 95,04%
Realisasi belanja Modal 100 % 99,64% 99,64%

Pencapaian Sasaran 5
100,55

%

Dilihat dari tingkat capian kinerja sasaran : ”Terselenggaranya Pembayaran gaji dan 

tunjangan mencapai 100.55 %, , belanja barang mencapai 95.04 % dan   Belanja Modal mencapai 

99,64 % mencapaisasaran kegiatan mencapai 100.55%



Sasaran 3:”Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan” = 99.93%

Sasaran 4:”Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepegawaian” = 0%

Sasaran 5:”Terselenggaranya ketertiban administrasi Keuangan” = 100,55%

Penetapan sasaran 3,4 dan ini  merupakan pelaksanaan salah satu kegiatan managemen. 

Tidak tercapainya sasaran 4 bukannya tidak dilaksanakan ketertiban administrasi pada kepegawaian

dipengadilan Agama Solok akan tetapi tidak ada satandar yang jelas tentang pendidikan, untuk tugas 

pokok (TUPOKSI) peradilan , keberhasilan pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tidak akan tercapai tanpa tertibnya administrasi 

sebagai salah satu rangkaian proses managemen. Kegiatan administrasi peradilan tidak dapat berdiri 

sendiri dan sebaliknya tugas penyelesaian perkara sebagai tugas eksekutif lembaga peradilan tidak 

akan dapat berjalan sendiri, dengan pengertian bahwa tugas tugas administrasi baik administrasi 

kepaniteraan,admnistrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum adalah 

merupakan rangkaian proses yang mendukung terlaksananya tugas pokok peradilan didalam 

menyelesaikan perkara. Karenanya penetapan sasaran sasaran tersebut kami tidak membedakan 

setiap bidang sasaran, menurut hemat kami  sasaran tersebut dapat digabungkan menjadi sasaran 

yang sama 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Agama Solok telah menyusun strategi yang 

berupa program dan kegiatan yang masing-masing sasaran akan dirinci sebagai berikut : 

 Sasaran 6 terdiri dari satu program dan duabelas kegiatan utama.

 Sasaran 7`terdiri dari satu program dan sepuluh kegiatan utama. 

 Sasaran 8 terdiri dari satu program dan tiga`kegiatan utama. 

 Sasaran 9 terdiri dari satu program dan delapan kegiatan utama. 



Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 6 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen

capaian 
Target

1 Terselenggaranya 
ketertiban administrasi 
Kepaniteraan

Output : 

Jumlah kegiatan administrasi 
Kepaniteraan
Outcome :                                                                                                          
Registrasi perkara pada tingkat pertama 400 411 102.75 %
Putusan perkara tingkat pertama 400 411 102.75 %
Penyelesaian salinan putusan tingkat 
pertama 400 411 102.75 %

Penerbitan akta cerai 254 241 94,8%
Pengiriman salinan putusan pada KUA 400 35 87.5%
Penyetoran Dana HHK (PNBP) ke Kas 
Negara 20.155.000 17.370.800 86.18 %

Minutasi berkas perkara 400 350 87,5%
Pengarsipan berkas perkara 400 350 87.5 %

Pencapaian Sasaran 6 93.96 %

Dilihat dari tingkat capian kinerja sasaran ”Terselenggaranya ketertiban administrasi 

Kepaniteraan” telah mencapai 93.96 %, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan 

menggunakan rata-rata dua belas tingkat capaian indikator kinerja seperti tersebut, diatas. Dari data 

tersebut diatas terdapat sasaran indikator yang baru mencapai 87.5 % yaitu pengiriman salinan 

putusan ke KUA. Kecamatan. 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 7 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen

capaian 
Target

1 Terselenggaranya 
ketertiban administrasi 
Kepegawaian

Output : Jumlah kegiatan                                                                                                   
Outcome :                                                                                  
Registrasi pegawai                                                 21 22 104.7 %
Penataan file pegawai 21 22 104.7 %
Kenaikan pangkat 3 4 133.3%
Kenaikan gaji berkala 8 12 150%
Usul Pensiun pegawai                    0%
Usul permintaan Karpeg 0%
Usul kartu ASKES                         %
Usul mutasi dan promosi %
Usul Karis/Karsu - - %
Usul Kartu TASPEN 0%

Pencapaian Sasaran 7 123.17%



Dilihat dari tingkat capian kinerja sasaran “Terselenggaranya ketertiban administrasi 

Kepegawaian” telah mencapai 123.17%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan 

menggunakan rata-rata empat tingkat capaian indikator kinerja, terlihat capaian indikator sasaran.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 8 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen

capaian 
Target

1 Terselenggaranya 
ketertiban 
administrasi 
Keuangan

Output :                                                                                                            

Tersedianya pagu anggaran 
pada 8 satuan kerja

Outcome :
Terhimpunnya dokumen 
pelaksanaan anggaran meliputi 
: LRA  manual, LRA 
Rekonsiliasi, Laporan Neraca 
Keuangan, Laporan aplikasi 
Bappenas PP.39/2009,Laporan 
Kegiatan Pembangunan 
kwartal 1 s.d 4, SP2D,  
Dokumen SPTB dan Amprah 
Gaji.

100 % 100 % 100 %

Pencapaian Sasaran 8 100 %

Dilihat dari tingkat capian kinerja sasaran”Terselenggaranya ketertiban administrasi 

Keuangan” telah mencapai 100 %, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan 

rata-rata delapan tingkat capaian indikator kinerja, hal ini tercapai karena telah semua pekerjaan 

telah menggunakan aplikasi yang bisa diandalkan yang dilaksanakan dengan SDM yang terbatas.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 9 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen

capaian 
Target

1 Terselenggaranya 
ketertiban administrasi 
Umum 

Output :                                                       
Jumlah kegiatan administrasi 8 8 100%

Jumlah tanah terdata 9572 9572 100%

Jumlah bangunan terdata           1200 1200 100%

Jumlah Kenderaan terdata 6 6 100%

Jumlah AC terdata 5 5 100%

Jumlah PC terdata 13 13 100%

Jumlah Laptop terdata      11 11 100%

Jumlah telaphon terdata                          1 1 100%

Jumlah faxcimile terdata               1 1 100%

Pencapaian Sasaran 9 100%

Dilihat dari tingkat capian kinerja sasaran “Terselenggaranya ketertiban administrasi 

Umum” telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-

rata delapan tingkat capaian indikator kinerja. Dari data tersebut menunjukkan tercapainya 

keseluruhan target indikator kinerja.



Sasaran 10:” Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan  baik “

Penetapan sasaran ini  merupakan pelaksanaan optimalisasi pemberdayaan sumber daya 

material  yang mutlak diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas tugas kedinasan. Optimalisasi 

pemberdayaan sumber daya material berupa sarana prsarana harus dibarengi dengan pemeliharaan 

secara baik dan rutin agar sarana prasarana yang ada selalu dapat dipergunakan dan bermanfaat. 

Pemeliharaan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran dengan 

memperhatikan skala prioritas.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Agama Solok telah menyusun strategi yang 

berupa program dan kegiatan yang terdiri dari satu program dan lima kegiatan utama. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 10 ini adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen

capaian 
Target

10 Terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana dengan  
baik

Output :                                                        
Dana pemeliharaan/Perawatan

Outcome : Realisasi biaya 
pemeliharaan dan perawatan terdiri 
:                                                     
Perawatan Gedung Kantor & 
Halaman

100 % 99.78 % 99,78 %

Perawatan Peralatan & Mesin 100 % 82.01%    82.01 %

Pencapaian Sasaran 10 90.89 %

Dilihat dari tingkat capian kinerja sasaran : “Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan  

baik” telah mencapai  90.89%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-

rata empat tingkat capaian indikator kinerja. Dari data tersebut menunjukkan capaian peralatan dan 

mesin mencapai 82.01 % hal ini disebabkan adanya penghapusan BMN yang telah disetujui oleh 

Eselon I Mahkamah Agung RI untuk itu target yang diinginkan.telah tercapai

Sasaran 11 :”Terpenuhinya sarana  prasarana yang memadai”

Penetapan sasaran ini  merupakan upaya standarisasi sarana dan prasarana peradilan 

dalam rangka untuk percepatan penertiban dan peningkatan tatalaksana organisasi secara 



menyeluruh dijajaran Pengadilan Agama Solok. Dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai 

standar akan mempengaruhi penguatan kelembagaan dalam rangka menuju peradilan yang modern.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Agama Solok telah menyusun strategi yang 

berupa program dan kegiatan yang terdiri dari satu program dan duabelas kegiatan utama. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Pen 

capaian 
Target

11 Terpenuhinya sarana      
prasarana yang 
memadai

Output :                                                                  
Dana pengadaan 
Outcome :                                        
Realisasi biaya pengadaan 
sarana /prasarana sbb :
Pengadaan sarana & 
Prasarana

100% 99,65% 99,65 %

Pencapaian Sasaran 11 99,65 %

Dilihat dari tingkat capian kinerja sasaran:”Terpenuhinya sarana      prasarana yang 

memadai” telah mencapai  99,65 %, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan 

rata-rata satu tingkat capaian indikator kinerja. Dari data tersebut menunjukkan tercapainya 

keseluruhan target indikator kinerja.

B. Kinerja Keuangan

Rencana dan realisasi anggaran dlingkungan Pengadilan Agama Solok adalah mencakup 

pengeluaran rutin (belanja pegawai dan belanja barang) pengeluaran pembangunan (belanja modal) 

dengan rincian sebagai berikut :

Bagian Anggaran : 005.01



No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa

1. Belanja pegawai 2.957.826.000 3.134.066.596 -176.240.596

2. Belanja Barang 463.624.000 440.614.144 23.009.856

3. Belanja Modal 790.000.000 787.352.400 2.647.600

Total 4.211.450.000 4.362.033.140 -150.583.140

Bagian Anggaran : 005.04

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa

1 Belanja Barang 32.655.000,00     32.615.000,00      40.000,00          

Total 32.655.000,00     32.615.000,00      40.000,00          

Realisasi anggaran DIPA  tahun 2013

Realisasi anggaran DIPA tahun 2013 pada satuan kerja Pengadilan Agama Solok sebagai 

berikut :

Bagian Anggaran : 005.01

No Jenis Belanja Realisasi Sisa

1. Belanja pegawai 2.957.826.000 3.134.066.596 -176.240.596

2. Belanja Barang 463.624.000 440.614.144 23.009.856

3. Belanja Modal 790.000.000 787.352.400 2.647.600

Total 4.211.450.000 4.362.033.140 -150.583.140

Bagian Anggaran : 005.04

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa

1 Belanja Barang 32.655.000,00     32.615.000,00      40.000,00          

Total 32.655.000,00     32.615.000,00      40.000,00          

Hasil Evaluasi :

Realisasi anggaran secara keseluruhan dapat dicapai sebesar 103.58 %% dan 99,88%, 

dilihat dari prosentase penyerapan maka hanya 5,5% dan 0,78% sisa anggaran yang tidak dapat 

direalisasikan. Dengan demikian capaian kinerja keuangan telah memenuhi target.



C. Evaluasi Kinerja

Hasil pengukuran kinerja peradilan agama dilingkungan Pengadilan Agama Solok secara 

umum output pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui target-target sasaran, besarnya mencapai 

1. Target pencapaian sasaran 1 mencapai 66.75 %
2. Target pencapaian sasaran 2 mencapai 

87.08 % Nilai rata-
rata :

3. Target pencapaian sasaran 3 mencapai 99.93 %
4. Target pencapaian sasaran 4  mencapai 0 % 80.27
5. Target pencapaian sasaran 5 mencapai 100.55 %
6. Target pencapaian sasaran 6 mencapai 93.96 %
7. Target pencapaian sasaran 7 mencapai 123.17 %
8. Target pencapaian sasaran 8 mencapai 100 %
9. Target pencapaian sasaran 9  mencapai 100 %

10. Target pencapaian sasaran 10 mencapai 90.89 %

11. Target pencapaian sasaran 11 mencapai 99.65 %

Target capaian sasaran secara rata-rata tersebut diatas dapat mencapai 95,5%, 

Sedangkan target sasaran lainnya seperti belanja Non Operasional sasaran malahan melebihi dari 

yang diperkirakan yaitu bantuan hukum bagi orang miskin (perkara prodeo ) dari target sasaran  dana 

DIPA tahun 2013, ditargetkan untuk penyelesaian 40 Perkara , Pengadilan Agama Solok insyallah 

bisa mencapai keberhasilan yang luar biasa dengan menyelesaikan sebanyak 47 perkara dari raget 

100% bisa dicapai menjadi 117.5 %, sedangkan perkara Prodeo murni yang selesaikan sebanyak 7

perkara  dikarenakan dana DIPA sudah habis. dan 11 perkara prodeo tidak dikabulkan

Sidang kelilingi dari 8 kegiatan bisa kami laksanakan sebanyak 27 kali kegiatan sidang 

keliling, karena kami tidak mengalokasikan biaya sebanyak yang ada dalam DIPA , dalam DIPA satu 

kali kegiatan sidang keliling dianggarkan Rp. 2.500.000, sedangkan kami mengabil inisiatif dengan 

biaya jauh dibawah itu yaitu sebesar Rp. 760.000 sekali kegiatan

Salah satu faktor yang masih menjadi kendala dalam rangka pencapaian target sasaran 

yang telah ditetapkan adalah masalah Sumber Daya manusia  yang sangat kurang sekali sehingga 

dalam pelaksanaan tugas agak terlambat, karena tenaga banyak yang rangkap jabatan ,hal ini  

Pengadilan agama solok juga telah meminta bantuan tambahan Tenaga ke Pengadilan Tinggi 

Agama Padang , tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya.



BAB IV  

PENUTUP

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2013 memuat 

laporan tentang pencapaian kinerja peradilan agama dilingkungan Pengadilan Agama Solok untuk 

selama kurun waktu tahun 2013. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan 

akuntabilitas lembaga peradilan didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang 

menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strtatejik (Renstra) 

dan Rencana Kerja  selama tahun 2013

Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada 

Bab diatas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja sebesar 80.27%, diharapkan dapat dijadikan 

rujukan dan renungan pada  masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran 

yang akan dicapai. Dengan upaya tersebut mudah-mudahan akan dapat lebih meningkatkan akuntabilitas 

dan kinerja organisasi.  

Dalam dunia maya / Internet Putusan Pengadilan Agama Solok sampai dengan akhir Desember 

tahun 2013 telah diunduh oleh publik sebanyak 240.000 kali, malahan 1 perkara ada publik yang 

mengunduh sampai 26 kali dan yang paling terendah 1 kali, dengan demikian keterbukaan informasi 

telah berjalan sesuai dengan harapan

_____________________________________



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
PENGADILAN AGAMA SOLOK

TAHUN 2013

No
Sasaran

Target Realisasi
Pen 

capaian 
Target

Ketera
nganUraian Indikator Kinerja

1 Terlaksananya 
pelayanan hukum 
dengan baik bagi 
masyarakat

1 Output :

1 Jumlah perkara tingkat pertama 
diterima

400 411
102.75

%
2 Outcome :

3 Jumlah perkara tingkat pertama 
diputus

400 411
102.75

%
4 Jumlah perkara dimediasi 300             300 100 %
5 Jumlah penyelesaian penyitaan -
6 Jumlah permohonan eksekusi 

diputus
-

7 Jumlah Permohonan P3HP 
diputus

Pencapaian Sasaran 1 101.8 %

2 Terwujudnya 
tranparansi 
peradilan.

- Output :

1 Jumlah putusan perkara tingkat 
pertama 

400 411
102.75

%
Outcome :

1 Jumlah silinan putusan tingkat 
pertama yang dimuat dalam 
internet

400 200 50%

Pencapaian Sasaran 2

3 Terselenggaranya 
peradilan dengan 
biaya ringan.

- Output :

1
Tersedianya biaya perkara 
prodeo

Rp12.000.000,- Rp.12.000.000 100%

2 Tersedianya biaya sidang keliling Rp.20.000.000,- Rp.19.960.000,- 99.80%

3
Tersedianya biaya Anonimasi 
Perkara

Rp.655.000,- Rp.655.000,- 100 %

Outcome :

1 Realisasi biaya perkara prodeo Rp12.000.000,- Rp.12.000.000 100%

2
Realisasi biaya perkara sidang 
keliling

Rp.20.000.000,- Rp.19.960.000,- 99.80%

3
Realisasi  biaya Anonimasi 
Perkara

Rp.655.000,- Rp.655.000,- 100 %

Pencapaian Sasaran 3

4 Terciptanya 
peningkatan SDM 
Peradilan Agama

1 Output : Permohonan Izin Belajar - - %

1 Outcome :    Terselesaikan izin 
belajar                                                                                                                      

- - %

2 Hakim - - %

3 Panitera 1 0 %



4 Jurusita - - %

5 Pejabat Struktural 1 0 -%

6 Karyawan - - %

6 Terselenggaranya 
ketertiban 
administrasi 
Kepaniteraan

- Output : 

1 Jumlah kegiatan administrasi 
Kepaniteraan

Outcome :                                                                                                          

1 Registrasi perkara pada tingkat 
pertama

400 395 98.75 %

2 Putusan perkara tingkat pertama
400 411

102.75
%

3 Penyelesaian salinan putusan 
tingkat pertama 400 411

102.75 
%

4 Penerbitan akta cerai 241 241 100 %
5 Pengiriman salinan putusan pada 

KUA
400 411

102.75
%

6 Pengiriman salinan putusan 
banding ke PA. Pengaju 400 200 50%

7 Penyetoran Dana HHK (PNBP) ke 
Kas Negara Rp.20.155.000,- Rp.17.370.800,- 86.18 %

8 Minutasi berkas perkara
400 411

102.75
%

9 Pengarsipan berkas perkara
400 411

102.75
%

Pencapaian Sasaran 6 95,5 %

7 Terselenggaranya 
ketertiban 
administrasi 
Kepegawaian

1 Output : Jumlah kegiatan                                                                                                     

Outcome :                                                                                  

1 Registrasi pegawai                                                 21 21 100%
2 Penataan file pegawai 21 21 100%
3 Kenaikan pangkat 3 4 133.3%
4 Kenaikan gaji berkala 8 12 150%
5 Usul Pensiun pegawai                    - - 100%
6 Usul permintaan Karpeg - - 100%
8 Usul  kartu ASKES                         1 1 100%
9 Usul mutasi dan promosi - - 100%
10 Usul Karis/Karsu - - -
11 Usul Kartu TASPEN - - 100%

Pencapaian Sasaran 7 100%

8 Terselenggaranya 
ketertiban 
administrasi 
Keuangan

Output :                                                                        

1 Tersedianya pagu anggaran pada 
8 satuan kerja

Outcome :



1 Terhimpunnya dokumen 
pelaksanaan anggaran meliputi : 
LRA  manual, LRA Rekonsiliasi, 
Laporan Neraca Keuangan, 
Laporan aplikasi Bappenas 
PP.39/2009,Laporan Kegiatan 
Pembangunan kwartal 1 s.d 4, 
SP2D,  Dokumen SPTB dan 
Amprah Gaji.

Pencapaian Sasaran 8

9 Terselenggaranya 
ketertiban 
administrasi Umum 

1 Output :                                                       
Jumlah kegiatan administrasi 8 8 100%

Outcome :

1 Jumlah tanah terdata 7.282 7.282 100%

2 Jumlah bangunan terdata           1.200 1.200 100%

3 Jumlah Kenderaan terdata 6 6 100%

4 Jumlah AC terdata 6 6 100%

5 Jumlah PC terdata 13 13 100%

6 Jumlah Laptop terdata      11 11 100%

7 Jumlah telephon terdata                          6 6 100%

8 Jumlah faxcimile terdata               1 1 100%

Pencapaian Sasaran 9 100 %

10 Terpeliharanya
sarana dan 
prasarana dengan  
baik

1 Output :                                                        
Dana pemeliharaan/Perawatan

1 Outcome : Realisasi biaya 
pemeliharaan dan perawatan 
terdiri :                                                     

2 PerawatanGedung Kantor & 
Halaman

Perawatan
Gedung Kantor
& Halaman

100 %
99,78 

%
99.78 

%

3 PerawatanKenderaan Roda 4 Perawatan 
Kenderaan 
roda 4

100 %
99,85 

%

    
99,85 
%

4 PerawatanKenderaan Roda 2 Perawatan 
Kenderaan 
roda 2

100 %
97,33 

%
97.33 

%

5 Perawatan Sarana Gedung Perawatan 
Sarana Gedung

100 %
51.05 

%
51.05 

%
Pencapaian Sasaran 10 87 %

11 Terpenuhinya sarana      
prasarana yang 
memadai

1 Output :                                                                  
Dana pengadaan 

1 Outcome :                                        
Realisasi biaya pengadaan 
sarana /prasarana sbb :

2 Pembangunan Gedung Kantorr 100 % 99.65 % 99,65 
%

3 Pengadaan Meubeklair 100 % 100 % 100 
%

Pencapaian Sasaran 11 99,66 
%
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SI]RAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
Nomor : \,1 3 - A7 I 4MKU .il4.6NZAU

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2013

PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 503/SEK/tr(U.0lll2/2013, tanggal

16 Desember 2013, dan Surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3-

A140041OT.01.21xilnA13, tanggnl 30 Desember 2013, perihal Penyampaian LAKIP tahuu

2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014.

l.Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA ;

2.Instmksi Presiden Nomor : 5 tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan

Kinerja dari Pengadilan Tingk?t Pertama keatas secara betjenjang dengan berdasarkan

lndikator Kinerja Utama masing- masing;

MEMUTUSKAN

Menuqiuk Pegawai Negri Sipil berikut ini untuk menyusun (LAKP) tahun 2013:

Drs. MAWARLIS, MH.
t96ltt2t 199303 t 001
Pembina Tk.I ( Mb )
Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok (Ketua TIM)

Drs. ARMEN, SH.
t9.660228199401 1 002
Penata TkJ ( Itr/d )
Panitera / Sekretaris Ketua Pengadilan Agama Solok
( Seklretaris )

USMAN, SH.
r964t231 19E302 1 oo1
Penata ( IIVc )
Wakil Sekretaris Ketua Pengadilan Agama Solok
( Anegota),

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan bahwa apabila

dj.kpmudia.n hari. teruyata terdapat perubahan dan kekeliruan dalan kqpstusan ini, akq,-n-

diadakan perbaikan seperlunya.
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i\::-:',''lll \'. I , , aDrs. ri. ruznnnunDtr{, sH.}-
hvrP. rgsso4t9 tgal03 1oo4

tanggal :3 Januari


	COVER LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.docx
	LAKIP PA SOLOK

