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PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA 

Jalan  Wulele  No. 8 Kendari   Telp (0401) 3194475 Fax 3196322 

Website : www.pta-kendari.go.id, E-mail : pta-kendari@gmail.com 
K E N D A R I     93117 

 

 

        20 Februari 2020 

Nomor : W21-A/ 333 /OT.01.2/2/2020  

Lampiran : 1 (satu) Rangkap  

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Awal Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 

Yth. Ketua Pengadilan Agama Baubau 

 

 Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

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

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi 

Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam rangka 

Persiapan Pelaporan Dokumen SAKIP tahun 2019, maka dilaksanakan evaluasi awal dan 

disampaikan hal-hal: 

 

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Baubau dimaksudkan untuk: 

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). 

b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi. 

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan 

akuntabilitas instansi. 

2. -  Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: 

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan 

Capaian Kinerja. 

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017, merupakan 

salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen 

terkait lainnya. 

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0  s.d 100. 

Setiap jawaban “Ya” akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban “Tidak” akan diberikan 

nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator 
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dengan criteria sebagai berikut : 

 

 

4. Pengadilan Agama  Baubau memperoleh nilai sebesar 72,43 atau Sangat Baik (BB). 

 

5. Nilai tersebut, merupakan penilaian awal untuk sebagai bahan perbaikan atas dokumen 

SAKIP satker. Dan juga merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen 

manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Perencanaan Kinerja = Bobot 30%  nilai yang diperoleh 27,38: 

1) Pada program "Peningkatan Manajemen Peradilan Agama", kegiatan yang 

dilaksanakan sebaiknya menggunakan kalimat "Pelaksanaan Pembebasan Biaya 

Perkara" (ganti bantuan menjadi pelaksanaan). 

2) Indikator kinerja tujuan dan sasaran belum sepenuhnya merupakan indikator 

kinerja yang baik. Indikator kinerja yang baik adalah SMART:  

� Spesific: Tidak berdwimakna 

� Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau 

parameternya 

� Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) 

dan dalam kendalinya (contollable) 

� Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan 

diukur 

� Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu 

Jawaban Kriteria Nilai 

A Memenuhi hampir semua kriteria 

(lebih dari 80% s/d 100%) 

1 

B Memenuhi sebagian besar kriteria 

(lebihdari 60% s/d 80%) 

0,75 

C Memenuhi sebagian kriteria 

(lebih dari 40% s/d 60%) 

0,50 

D Memenuhi sebagian kecil kriteria 

(lebih dari 20% s/d 40%) 

0,25 

E Sangat kurang memenuhi kriteria 

(kurang dari atau sama dengan 20%) 

0 
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� Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup 

mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program 

3) Dokumen renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan RKT. Tidak seluruh target kinerja jangka menengah dalam renstra 

diuraikan dalam (selaras dengan) target-target kinerja tahunan dalam RKT; 

Sasaran yang ada direnstra tidak seluruhnya dijadikan sasaran-sasaran yang 

akan diwujudkan dalam RKT. terdapat Sasaran strategis yang berbeda pada 

Renstra dan RKT 

4) Dokumen renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan RKT. Tidak seluruh target kinerja jangka menengah dalam renstra 

diuraikan dalam (selaras dengan) target-target kinerja tahunan dalam RKT; 

Sasaran yang ada direnstra tidak seluruhnya dijadikan sasaran-sasaran yang 

akan diwujudkan dalam RKT. Sasaran strategis yang ada pada dokumen Renstra 

tidak seluruhnya dimuat dalam dokumen RKT. 

5) Terdapat dokumen Reviu Renstra, namun isi dokumen tersebut berupa Rencana 

Strategis saja, tidak disertakan dengan reviu/perubahan yang dilakukan dalam 

dokumen renstra tersebut. Dokumen reviu rentra dibuat terpisah sebagai salah 

satu dokumen suplemen yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam dokumen Renstra. 

6) Penyusunan dokumen RKT disusun setelah pengajuan anggaran dilaksanakan 

(bulan Juni-Juli). Untuk dokumen RKT seharusnya disusun sebelum Rencana 

Kerja Anggaran disusun, yaitu sekitar bulan Januari-April 2018, karena akan 

menjadi dasar rencana kegiatan yang akan diajukan pembiayaannya. 

7) Kriteria target yang baik : (1)Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang 

seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted); 

(2)Selaras dengan RPJMN/Renstra; (3)Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg 

SMART; (4)Berdasarkan basis data yang memadai; (5)Berdasarkan argumen dan 

perhitungan yang logis. Telah ditetapkan target, namun basis penetapan target 

belum dicantumkan. Dasar penetapan target dapat berasal dari tren tahun 

sebelumnya beserta argumentasi mengenai penetapan target tersebut. Lembar 

penetapan target tersebut ditanda tangani oleh pihak yang berwenang (Ketua, 

Panitera, Sekretaris), dan dilampirkan sebagai lampiran dokumen RKT. 

8) Dokumen RKT belum selaras dengan dokumen Renstra. Kriteria Selaras: 
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� Sasaran2 yang ada di RKT merupakan  sasaran2 yang akan diwujudkan 

dalam Renstra; 

� Target2 kinerja RKT merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam 

Renstra/RKP; 

� Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam RKT menjadi 

penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran 

yang ada di Renstra/RKP. 

9)  Terdapat beberapa sasaran strategis yang berbeda pada RKT dan PKT. 

10) Sasaran-sasaran yang ada di RKT belum dijadikan  sasaran-sasaran (hasil 

program) yang akan diwujudkan dalam RKA, serta target-target kinerja 

tahunan dalam RKT belum disusun menjadi target-target kinerja tahunan 

dalam RKA.  

11) Belum dilakukan monitoring capaian Perjanjian Kinerja Tahunan secara periodic.  

12) Pemanfaatan target kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur 

keberhasilan, karena: (1) (capaian) target kinerja dijadikan untuk memberikan 

penghargaan (reward); (2) (capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memilih 

dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja; (3) (capaian) 

target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan 

predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu 

kondisi atau keadaan.  

b. Pengukuran Kinerja = Bobot  25%  nilai yang diperoleh 14,77: 

1) Belum memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja. Mekanisme 

pengumpulan data yang memadai: 

� Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up 

to date; 

� Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; 

� Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; 

� Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

� Jelas waktu deliverynya; 

� Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan dataBelum terdapat 

mekanisme pengumpulan data kinerja. Mekanisme pengumpulan data 

yang memadai: 

� Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up 
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to date; 

2) Pengumpulan data kinerja belum  dapat diandalkan. Kriteria data yang dapat 

diandalkan : 

� Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang 

memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; 

� Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau 

terstruktur (tidak bersifat dadakan); 

� Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 

� Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal; 

3) Belum ada mekanisme pengumpulan data, sehingga data belum dapat di 

kumpukan secara periodic 

4) IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan Anggaran 

5) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja (reward/punishment dan 

sebagai dasar promosi atau kenaikan/penurunan pangkat) 

6) Terdapat judul laporan reviu IKU TA 2019, namun isinya merupakan IKU saja, 

tidak ada reviu 

c. Pelaporan Kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 14: 

1) LKJIP belum menyajikan informasi keuangan yang dimanfaatkan dalam setiap 

sasaran/indikator terkait dengan pencapaian kinerja. 

 

 

 

d. Evaluasi Kinerja = Bobot 10% nilai yang diperoleh 7,5: 

1) Dalam dokumen LKJIP belum memuat evaluasi dan analisis atas capaian 

kinerjanya sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014. 

2) LKJIP nelum menyajikan informasi keuangan yang dimanfaatkan dalam setiap 

sasaran/indikator terkait dengan pencapaian kinerja 

3) informasi dalam LKJIP belum bisa diandakan, karena tidak terdapat dokumen 

sumber yang memuat informasi kinerja 

e. Pencapaian Kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh 15. : 

1) Belum dilakukan evaluasi dan monitoring secara periodic. 

2) Tidak terdapat rekomendasi tidakan dan evaluasi atas kinerja yang telah 

dilakukan 
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Demikian hasil evaluasi awal atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Baubau 

Tahun 2019, dengan harapan agar dilakukan perbaikan atas kekurangan pada yang tersebut 

diatas dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama 

Baubau. 

 Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

Ketua Tim Evaluasi SAKIP 2019 

 

 

Ttd.  

 

                                                                           Drs. H. Misran, S.H., M.H 

 NIP. 19630714 199203 1005 
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