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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, dan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru 
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 Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2020, merupakan salah satu 
dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana 
Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian 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 dengan kriteria sebagai berikut:



Jawaban Kriteria Nilai

a Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 
100%)

1

b Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 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

4. Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh nilai sebesar 79,39 (BB) atau Sangat
Baik.

5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen
manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
a. Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 26,30%;

1) Dokumen Renstra 2020 - 2024 belum menginformasikan pencapaian yang 
dilaksanakan dalam Renstra Periode 2015 - 2019.

2) Pada saat dilakukan reviu dokumen SAKIP (I KU, Renstra, RKT.PKT) belum 
disertai dengan penjelasan mengapa dilakukan reviu dan tidak melampirkan 
dokumen sebelumnya sebagai pembanding (matrik dokumen renstra 
sebelumnya).

3) Tujuan yang dirumuskan pada dokumen Renstra belum sepenuhnya 
berorientasi hasil (outcome).

4) Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras (dalam artian rumusan tujuan, 
sasaran indikator dan target relevan) dengan Renstra atasannya (Mahkamah 
Agung Rl).

b. Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 17,59%;
1) Belum ada pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) atas 

pelaksanaan pengumpulan data kinerja berkala secara update.
2) IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja, misalnya 

sebagai dasar pemberian reward atau punishment dan sebagai dasar 
pertimbangan dalam promosi atau kenaikan/penurunan peringkat.

c. Pelaporan Kinerja= Bobot 15% nilai yang diperoleh 12,54%;
LKjlP belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan
pencapaian kinerja.

d. Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh 7,75%;
Monitoring atas penerapan manajemen kinerja (Sakip) belum dilakukan secara
berkala dan belum terdokumentasi secara baik karena yang dilakukan sebatas
pelaksanaan kegiatan.



e. Pencapaian Kinerja= Bobot20% nilai yang diperoleh 15,21%:
Target dan capaian kinerja outcome belum sepenuhnya dapat dicapai, dan belum 
sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja 
outcome belum sepenuhnya dapat diandalkan.

6. Rekomendasi
Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:
a. Perencanaan Kinerja

1) Dokumen Renstra 2020 - 2024 menyajikan informasi pencapaian yang telah 
dilaksanakan dalam Rencana Strategis periode 2015 - 2019.

2) Pada saat melakukan reviu dokumen SAKIP, misalnya melakukan 
perubahan IKU atau target, agar melampirkan dokumen renstra sebelum 
perubahannya, sehingga dokumen lebih informatif dan memudahkan bagi 
evaluator didalam mengevaluasi.

3) Menyelaraskan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Dokumen 
Renstra dengan Renstra Mahkamah Agung periode 2020 - 2024.

b. Pengukuran Kinerja
1) Membuat prosedur dan mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah 

diperjanjikan secara berkala (bulanan/triwulan/semester) dalam prosedur 
standar (SOP) agar hasil pengumpulan data kinerja tersebut dapat 
tervaliadasi dan andal.

2) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengukuran dengan 
menetapkan IKU dan indikator kinerja sasaran dengan baik, sehingga dapat 
diukur secara obyektif dan menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi 
yang akan diukur, dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan 
realisasinya untuk meningkatkan kinerja.

c. Pelaporan Kinerja
Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelaporan LKjlP dengan menyajikan 
informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja dengan memberikan 
penjelasan mengenai biaya proses penyelesaian perkara perdata yang dibiayai 
oleh para pihak dan informasi keuangan yang terdapat pada DIPA Dirjen Badilum.

d. Evaluasi Internal
Evaluasi dan analisis capaian kinerja (Indikator Kinerja Utama) pada LKjlP agar 
juga menjelaskan keterkaitan pencapaian tersebut terhadap pencapaian outcome 
(pada indikator tujuan dan sasaran) disamping penyajian hasil analisis pada aspek 
realisasi/capaian kinerja dengan data perbandingan periode sebelumnya.

e. Pencapaian Kinerja
Meningkatkan capaian kinerja outcome sehingga capaian kinerjanya lebih baik dari 
tahun sebelumnya, serta meningkatkan keandalan informasi mengenai kinerja 
outcome.



Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru 
tahun 2020, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti 
dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri 
Pekanbaru.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KE A PENGADILAN TINGGI PEKANBARU,

5 198512 1 001

Tembusan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R l;
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung R l;
3. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Rl ;
4. Arsip.
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