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Puji syukur atas ridha Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk Nya 

sehingga Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah dapat menyusun dan menyelesaikan 

Rencana Aksi Tahun 2021 yang menyangkut dengan langkah 

pencapaian target yang  telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021

Selawat beriring salam kita sampaikan kepada

merubah pola pikir ummat manu

pengetahuan.  

Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2021 ini mempunyai maksud dan tujuan unt

menjadi dasar mengevaluasi capaian target dalam satu tahun dengan melihat capaian setiap 

triwula sehingga dapat mencipta

keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2021. 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

mencantumkan progran, kegiatan, target dan anggran sebagaimana terlampir

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas ridha Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk Nya 

sehingga Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah dapat menyusun dan menyelesaikan 

yang menyangkut dengan langkah –langkah strategis dalam upaya 

pencapaian target yang  telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021

Selawat beriring salam kita sampaikan kepadalang Nabi Muhammad SAW yang telah 

merubah pola pikir ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu 

Rencana Aksi Tahun 2021 ini mempunyai maksud dan tujuan unt

menjadi dasar mengevaluasi capaian target dalam satu tahun dengan melihat capaian setiap 

triwula sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai 

keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2021.  

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

mencantumkan progran, kegiatan, target dan anggran sebagaimana terlampir

Lhokseumawe, 04 Januari 2021
Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,
 
 
 
 
Drs. Azmir, SH, M.H 

Puji syukur atas ridha Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk Nya 

sehingga Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah dapat menyusun dan menyelesaikan 

langkah strategis dalam upaya 

pencapaian target yang  telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021. 

Nabi Muhammad SAW yang telah 

sia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu 

Rencana Aksi Tahun 2021 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk 

menjadi dasar mengevaluasi capaian target dalam satu tahun dengan melihat capaian setiap 

kan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai 

keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2021 

mencantumkan progran, kegiatan, target dan anggran sebagaimana terlampir.  

Januari 2021 
Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, 



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021  
MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB  

 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
TARGET 

I II III IV 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang 

pasti,  Traparant dan akuntabel 

a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan 100% - - - 

b. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 90% 90% 90% 90% 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 60% 70% 80% 90% 

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali 50% 60% 70% 80% 

f. Indeks Kepuasan Masyarakat pencari keadilan 60% 75% 85% 100% 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan 

penyelesaian 

a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 10% 20% 30% 40% 

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap 

dan tepat waktu 
100% 100% 100% 100% 

d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara Online 

dalam waktu 1 hari setelah putus 
100% 100% 100% 100% 

 
 

NO AKSI/KEGIATAN 
JADWAL 

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN 
DANA 
(Rp) 

I II III IV 
1 Penyelesainaan sisa perkara √ - - - Meningkatnya penyelesaian sisa 

perkara tahun lalu dan jumlah 
perkara yang diputus tahun berjalan 
tepat waktu 

Peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 

Dukungan 
Penyelesaian 
Adinistrasi 
perkara 

 
2 Meningkatnya proses pengadlan √ √ √ √ 
3 Percepatan hakim menelaah berkas perkara √ √ √ √ 
4 Percepatan registrsi perkara √ √ √ √ 
5 Percepatan PMH, PP dan PHS √ √ √ √ 
6 Percepatan persidangan sesuai SOP √ √ √ √ 
7 Minutasi tepat waktu √ √ √ √ 
8 One Day Minute √ √ √ √ 
9 One Day Publish untuk Direktori putusan √ √ √ √ 



10 Meningkatkan kualitas putusan yang memberikan 
rasa keadilan kepada masyarakat 

√ √ √ √ Berkurangnya upaya Hukum 
Banding, Kasasi dan PK 

11 Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
pencari keadilan 

√ √ √ √ Meningkatnya Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap pelayanan 

12 Sosialisasi e-Cort dan e-Litigasi kepada 
Masyarakat 

√ √ √ √ 

13 Pembekalan Aplikasi Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP) serta Aplikasi inovasi 
Lainnya 

√ √ √ √ 
Mempercepat proses penyelesaian 
perkara dan administrasi perkara 

14 Optimalisasi peran mediator/Hakim Mediator 
dalam penyelesaian perkara 

√ √ √ √ Meningkatnya jumlah keberhasilan 
Mediasi 

15 Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan √ √ √ √ Memperepat masyarakat untuk 
mendapatkan kepastian hukum 16 Mempercepat pengiriman berkas banding, kasasi 

dan PK 
√ √ √ √ 

17 Meningkatkan kualitas putusan Ekonomi Syariah, 
hibah dan kewajiban 

√ √ √ √ Keseragaman pemahaman terhadap 
permasalahan hukum yang terjadi di 
MS-Lhokseumawe 18 Mempercepat publikasi putusan melalui SIPP dan 

Direktori putusan 
√ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
TARGET 

I II III IV 

3. Meningkatkan akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 25% 50% 75% 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 30% 60% 90% 100% 

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) - - - - 

d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas  40% 75% 90% 100% 
 
 

NO AKSI/KEGIATAN 
JADWAL 

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp) 
I II III IV 

1 Penyelesainaan perkara prodeo tepat sasaran 

√ - - - 

Tercapainya penyelesaian perkara 
prodeo tepat sasaran 

Peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 
 
 
 
 

Perkara di 
pengadilan 
Agama yang 
diselesaikan 
melalui 
pembebasan biaya  

Rp. 21.000.000 

2 Penyelesaian Sidang diluar gedung pengadilan 

√ √ √ √ 

Meningkatnya pelayanan 
persidangan terhadap masyarakat 
pencari keadilan 

Perkara di 
pengadilan 
Agama yang 
diselesaikan 
melalui sidang 
diluar gedung 

Rp. 22.500.000 

3 Pelaksanaan Administrasi perkara permohonan 
(Voluntair) identitas hukum secara tertib 

√ √ √ √ 

Tertibnya administrasi perkara 
permohonan (Voluntair) identitas 
hukum 

Dukungan 
penyelesaian 
administrasi 
perkara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
TARGET 

I II III IV 

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 
40% 60% 85% 100% 

5 Terwujudnya proses peradilan yang 

pasti, transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara jinayat yang diselesaikan 100% 100% - - 

b. Persentase perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 
 
 

NO AKSI/KEGIATAN 
JADWAL 

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp) 
I II III IV 

1 Penyelesainaan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

√ √ √ √ Putusan perkara perdata yang 
ditindaklajuti (dieksekusi) 

Peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 
 
 
 
 

Dukungan 
penyelesaian 
administrasi 
perkara 

 

2 Penyelesaian sisa perkara Jinayat tahun lalu 
√ √ √ √ Tercapainya penyelesaian sisa 

perkara Jinayat tahun lalu 
3 Penyelesaian perkara Jinayat tepat waktu 

√ √ √ √ 
Terlaksananya penyelesaian 
perkara Jinayat tepat waktu 
ditahun berjalan 

 
 
 
 
 


