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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh Tahun 2021 disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 

1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini merupakan 

pertanggungjawaban atas implementasi rencana strategis Dinas Syariat Islam 

Kota Banda Aceh periode tahun 2017 – 2022, program kerja tahun 2021 sekaligus 

sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rangka perbaikan dimasa 

mendatang. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh. 

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai laporan pertanggung jawaban 

kegiatan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berupa pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021. Manfaat dari 

penyusunan LKjIP ini disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, 

juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

selama satu tahun anggaran.  
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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 

 

A. GAMBARAN UMUM DINAS SYARIAT ISLAM 

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merupakan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan di bidang Syari’at Islam. Dinas 

Syariat Islam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di 

bidang syariat Islam, sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 

Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan 

dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 

   

1. Tugas dan Fungsi Dinas Syariat Islam 

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu walikota 

menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam 

bentuk pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kota, 

dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan dibidang Syariat Islam; 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Syariat Islam; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Syariat Islam; 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Syariat Islam sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Selain itu kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam adalah: 

a. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan 

Dinas Syariat Islam; 

b. Melestarikan dan menggerakkan nilai-nilai Islami; 

c. Melakukan penelitian dan pengembangan dibidang pelaksanaan 

Syariat Islam; 

d. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam; 

e. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum 

syariat; dan 

f. Membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an 

(LPTQ). 
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2. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 60 Tahun 2016 

menjelaskan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Sebagai berikut 

(1)  Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 

dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Bina Ibadah dan Muamalah; 

d. Bidang Dakwah; 

e. Bidang Pengembangan Syariah; 

f. Kepala Subbagian; 

g. Kepala Seksi; 

h. UPTD;dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2)    Sekretariat, membawahkan: 

a. Subbagian Program dan Pelaporan; 

b. Subbagian Keuangan;dan 

c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset. 

 

(3)   Bidang Bina Ibadah dan Muamalah, membawahkan: 

a. Seksi Bina Ibadah dan Fardhu Kifayah; 

b. Seksi Bina Muamalah;dan 

c. Seksi Sarana dan Prasarana Peribadatan. 

 

(4)  Bidang Dakwah, membawahkan: 

a. Seksi Bina Aqidah; 

b. Seksi Syiar Islam;dan 

c. Seksi Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah. 

 

(5)  Bidang Pengembangan Syariah, membawahkan: 

a. Seksi Bina Hukum Keluarga; dan 

b. Seksi Perundang-undangan dan Hukum Islam. 
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BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, KEWENANGAN DAN TATA KERJA Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh

DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH Nomor :  60 Tahun 2016

Tanggal :  20 Desember 2016 M

   20 Rabiul Awal 1438 H

Keterangan :

:  Garis Atasan Langsung

:  Garis Pembinaan

UPTD

Seksi Bina Muamalah Seksi Syiar Islam

Seksi Perundang-

undangan dan Hukum 

Islam

Seksi Sarana dan 

Prasarana Peribadatan

Seksi Bina generasi 

Muda dan Kader 

Dakwah

BIDANG BINA IBADAH 

DAN MUAMALAH
BIDANG DAKWAH

BIDANG 

PENGEMBANGAN 

SYARIAH

Seksi Bina Ibadah dan 

Fardhu Kifayah
Seksi Bina Aqidah

Seksi Bina Hukum 

Keluarga

Subbagian Umum, 

Kepegawaian dan Aset

KEPALA

SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan 

Fungsional

Subbagian Program 

dan Pelaporan 
Subbagian Keuangan

 

 

Struktur Dinas Syariat Islam terdiri dari: 

Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas membantu walikota menyelenggarakan 

urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam bentuk 

pelaksanaan Syariat Islam yang  menjadi kewenangan kota.   Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala dinas mempunyai 

fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 

pelaksanaan administrasi dinas di bidang Syariat Islam. 

 

Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, 

pengoordinasian,  sinkronisasi,  dan  integrasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi di lingkungan Dinas Syariat Islam 
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b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, 

kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, 

perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi 

di lingkungan DSI.    

Dalam menjalankan tugasnya sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian 

yaitu : 

1) Subbagian Program dan Pelaporan 

2) Subbagian Keuangan 

3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 

 

Bidang Bina Ibadah dan Muamalah 

Bidang Bina Ibadah dan Muamalah mempunyai tugas membantu kepala 

dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan syariat Islam di 

Bidang Bina Ibadah dan Muamalah, dengan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, 

fardhu kifayah, muamalah, sarana dan prasarana peribadatan 

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, 

fardhu kifayah, muamalah, sarana dan prasarana peribadatan sesuai 

dengan lingkup tugasnya 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, fardhu kifayah, 

muamalah, sarana dan prasarana peribadatan sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan 

pengawasan pelaksanaan ibadah, fardhu kifayah, muamalah, sarana 

dan prasarana peribadatan sesuai dengan lingkup tugasnya 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan bidang pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, fardhu kifayah, 

muamalah, sarana dan prasarana peribadatan sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Dalam menjalankan tugasnya Bidang Bina Ibadah dan Muamalah dibantu 

oleh 3 (tiga) kepala seksi yaitu : 

1) Seksi Bina Ibadah dan Fardhu Kifayah  

2) Seksi Bina Muamalah  

3) Seksi Sarana dan Prasarana Peribadatan 

 

Bidang Dakwah 

Bidang Dakwah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

melaksanakan bidang urusan pemerintahan syariat Islam dibidang 

dakwah dengan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, 

generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi 

dan informasi  syariat islam; 

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, 

generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi 

dan informasi  syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda 

dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi  

syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan 

pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, 

bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi  syariat islam sesuai 

dengan lingkup tugasnya 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan bidang pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda 

dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi  

syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya  

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Bina Ibadah dan Muamalah dibantu 

oleh 3 (tiga) kepala seksi yaitu : 

1) Seksi Bina Aqidah 
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2) Seksi Syiar Islam 

3) Seksi Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah 

 

Bidang Pengembangan Syariah 

Bidang Pengembangan Syariah mempunyai tugas membantu kepala dinas 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan syariat Islam dibidang 

pengembangan syariah dengan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, 

generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi 

dan informasi  syariat islam 

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, 

generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi 

dan informasi  syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda 

dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi  

syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan 

pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, 

bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi  syariat islam sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan bidang pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda 

dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi  

syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya 

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pengembangan Syariah dibantu oleh 

2 (dua) kepala seksi yaitu : 

1) Seksi Bina Hukum Keluarga 

2) Seksi Perundang-undangan dan Hukum Islam 
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3. Sumber Daya Manusia 

Untuk menunjang pencapaian kinerjanya, Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh didukung oleh sumber daya manusia dan berdasarkan data 

per Desember Tahun 2021 Dinas Syariat Islam memiliki pegawai 

sebanyak 34 Orang, 28 Orang PNS dan 6 Orang Pegawai Kontrak, rincian 

pegawai dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Grafik 1.1 

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 
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Grafik 1.2 
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan 
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Grafik 1.3 
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 
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4. Aset Dinas Syariat Islam  

Selain sumber daya manusianya, kecukupan sarana dan prasarana 

perkantoran secara tidak langsung juga dapat berpengaruh terhadap 

pencapaian kinerja Dinas Syariat Islam. Rincian barang asset yang 

dimiliki oleh Dinas syariat Islam adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4 

Rekap Kartu Inventaris Barang (KIB) 
 

No Golongan Nama Barang 
                                                                                                                                     

Jumlah Barang 

1 1 Tanah 1 

2 2 Peralatan dan mesin 438 

3 3 Gedung dan bangunan 8 

4 4 Jalan, irigasi dan jaringan - 

5 5 Aset tetap lainnya 100 

6 6 Kontruksi dalam pekerjaan - 

 Jumlah  547 

Sumber : Dinas Syariat Islam  
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B.  Isu-Isu Strategis yang dihadapi Dinas 

Isu-isu strategis yang timbul dari tugas pokok dan fungsi DSI dalam 

penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh, yaitu : 

1. Belum optimalnya pengawasan syariat Islam pada cafe-cafe, hotel, 

tempat wisata dan ruang publik lainnya 

2. Masih adanya pelanggar qanun syariat dari kalangan remaja 

3. Masih kurangnya peran orang tua dalam pendidikan dan pengawasan 

terhadap anak. 

4. Masih adanya komunitas perilaku menyimpang (LGBT) 

5. Masih adanya judi online yang belum terindikasi dengan baik 

6. Belum adanya tim terpadu penanggulangan pelanggar syariat 

7. Belum optimalnya upaya pembentukan suasana bersyariat dalam 

Kota Banda Aceh. 
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BBAABB  IIII  

PPEERREENNCCAANNAAAANN  KKIINNEERRJJAA  

 

Visi pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah 

“Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah” 

yang mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa 

lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah 

kebijakan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kota 

Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan 

secara menyeluruh di berbagai bidang. 

Adapun Misi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan 

aqidah, syariah dan akhlak.   

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan 

olahraga.  

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan 

masyarakat.  

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.   

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. 

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak. 

Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga 

mengacu pada misi 1 yaitu “Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam 

dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak”. Misi ini 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan berada 

dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. 

 

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota 

Banda Aceh perlu ditetapkan tujuan dan sasaran DSI dalam kurun waktu 

5 (Lima) tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai oleh DSI Tahun 2017-

2022 adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan syariat Islam 
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sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan 

pemahaman dan pengamalan syariat Islam.  

 

Tabel 2.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DSI 

N
o 
  

Tujuan 
  

Sasaran 
  

Indikator 
Tujuan/ 
Sasaran 

  

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 
Tahun  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 
  
  

Meningkatnya 
pemahaman 
dan 
pengamalan 
syariat islam 
  
  

Meningkatkan 
pemahaman 
dan 
pengamalan 
syariat islam 
  
  

Nilai survey 
pelaksanaan 
syariat islam 

65 70 75 80 85 

Peringkat 
musabaqah 
tilawatil 
Qur'an 
Provinsi Aceh 
 

- 2 - 1 - 

 

 
B.  INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu alat ukur keberhasilan dari 

tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah, sebagai salah satu 

upaya untuk “Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang 

penguatan aqidah, syariah dan akhlak”. Adapun Indikator Kinerja Utama 

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tersaji dalam tabel 2.2: 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1 Meningkatkan pemahaman dan 

pengamalan syariat islam 

Nilai survey pelaksanaan syariat 

Islam 

 

C. PERJANJIAN KINERJA DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN 2021 
 

Perjanjian Kinerja merupakan janji dari rencana kinerja tahun 2021 yang 

sangat penting dilakukan dan dicapai oleh Pimpinan instansi untuk 

memberikan gambaran mengenai apa yang ingin dilakukan untuk 

memberikan hasil yang bermanfaat sesuai dengan sasaran dan tujuan 
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yang telah ditetapkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Syariat Islam 

Kota Banda Aceh Tahun 2021 tersaji dalam tabel 2.3: 

Tabel 2.3 

Tabel Perjanjian  Kinerja Dinas Syariat Islam Tahun 2021 

 

N

o 
Sasaran 

Indikator Kinerja Sasaran 

Uraian Satuan Target 

1 Meningkatnya 

Pemahaman 

dan 

Pengamalan 

Syariat Islam 

- Nilai Survey 

Pelaksanaan Syariat 

Islam 

 

Nilai 

 

 

 

80 

 

 

 

 

Sasaran strategis  : Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan  

       Syariat Islam 

Indikator Kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut : 

- Nilai Survey Pelaksanaan Syariat Islam dengan target nilai 80. 
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BBAABB  IIIIII  

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS  KKIINNEERRJJAA  

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Capaian kinerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2021 

merupakan realisasi kinerja dari target kinerja jangka menengah seperti 

tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh periode 2017-2022. 

Kinerja pelayanan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dapat dilihat 

capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penilaian capaian survey 

pelaksanaan syariat Islam. Realisasi capaian nilai survey pelaksanaan 

syariat Islam pada tahun 2021 adalah 76,77 dari target nilai 80. Hasil 

perhitungan IKS menunjukkan bahwa tingkat pengamalan syariat Islam 

saat ini di Kota Banda Aceh memiliki skor 76,77. Saat ini skor capaian 

antara kelima dimensi bervariasi tersaji sebagai berikut : 

 

Tabel Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh 

 

 

 

 Teknik Perhitungan 

Dari data-data yang terkumpul selanjutnya dilakukan perhitungan 

nilai IKS. Proses perhitungan melalui beberapa tahapan, antara lain: 

normalisasi data, pembobotan, dan agregasi. 

 

1. Normalisasi Data 

Data kuantitatif yang diperoleh dari berbagai sumber perlu 

dinormalisasi sehingga nilai-nilai indikator berada pada skala perhitungan 

yang sama, yaitu skala 0 s.d 100. misalkan  Normalisasi dapat dilakukan 

dengan beberapa metode tergantung dengan bentuk nilai dan 

ketersediaan acuan nilai idealnya. Untuk indikator yang memiliki acual 
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ideal yang jelas (misalnya standar pemerintah, atau pun hasil penelitian 

yang relevan), maka normaliasi dilakukan dengan metode min-max, yaitu 

dengan formula sebagai berikut: 

 
(i) Untuk indikator yang berpengaruh positif: 

 

100
minmax

min 





XX

XX
I a

norm
; 

 

(ii) Untuk indikator yang berpengaruh negatif: 
 

1001
minmax

min 















XX

XX
I a

norm
; 

 

dengan, normI  : Nilai indikator yang telah dinormalisasi 

aX  : Nilai indikator sebelum dinormaliasasi 

maxX  : Nilai ideal maksimum 

minX  : Nilai ideal minimum 

 

Selanjutnya untuk indikator yang tidak memiliki acuan ideal yang 

jelas, maka normalisasi dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan 

menimbang pendapat ahli yang sesuai terhadap pencapaian nilai 

indikator. Penilaian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : skor 

100 diberikan untuk penilaian sangat baik, skor 80 diberikan untuk 

penilaian baik, skor 70 diberikan untuk penilaian lebih dari cukup, skor 

60 diberikan untuk penilaian cukup, skor 50 diberikan untuk penilaian 

kurang, skor 40 diberikan untuk penilaian buruk dan skor 20 diberikan 

untuk penilaian sangat buruk.  

Selain untuk menyamakan skala data, dalam perhitungan IKS ini, 

normaliasasi juga dimaksudkan untuk menyesuaian nilai indikator 

menjadi relatif terhadap acuan nilai idealnya. Misalnya indikator tingkat 

kemiskinan yang pada dasarnya berada pada skala 0 s.d 100%, perlu 

disesuaikan terhadap acuan nilai ideal tertentu, misalnya tingkat 

kemiskinan dianggap sudah amat sangat baik bila mencapai 5%, dan 

sudah amat sangat buruk bila mencapai 30%, maka nilai 5% dan 30% ini, 

masing-masingnya akan menjadi nilai ideal minimum dan maksimum 

dalam perhitungan normasilasi menggunakan min-max method. Sehingga 

pada akhirnya nilai indikator yang telah dinormaliasi ini akan memiliki 
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makna konsisten secara menyeluruh dalam perhitungan IKS, yaitu 

bermakna terburuk untuk nilai 0 dan bermakna terbaik untuk nilai 100. 

 

2. Pembobotan Dimensi dan Indikator 

Pembobotan yang dilakukan dalam perhitungan IKS ini adalah 

pembombotan setimbang. Ada 3 tahap dalam pembobotan, yaitu: (1) 

setiap dimensi (maqasid) dalam IKS diberikan bobot yang sama; (2) setiap 

sub dimensi dalam dimensi diberikan bobot yang sama; dan (3) setiap 

indikator dalam sub dimensi diberi bobot yang sama. 

Dalam perhitungan IKS, mengingat terdapat sejumlah indikator 

yang belum tersedia datanya sehingga tidak dilibatkan dalam 

perhitungan, maka pembobotan dalam sub dimensi terkait akan 

disesuaikan menjadi setimbang antar indikator yang terlibat dalam 

perhitungan. Demikian juga pada level sub dimensi, apabila terdapat sub 

dimensi yang belum terukur, maka pembobotan dalam dimensi terkait 

akan disesuaikan menjadi setimbang di antara sub dimensi – sub dimensi 

yang terlibat dalam perhitungan. 

 

3. Agregasi 

Tahapan terakhir dalam perhitungan IKS adalah agregasi nilai 

indikator, menjadi nilai-nilai indeks (indikator komposit). Metode agregasi 

yang digunakan adalah metode agregasi linier. Terdapat 3 level dalam 

agregasi, yaitu: (1) agregasi sub dimensi dari indikator-indikator dalam 

sub dimensi; (2) agregasi dimensi (maqasid) dari sub dimensi – sub 

dimensi dalam maqasid; dan (3) agregari IKS dari dimensi-dimensi 

(maqasid) yang ada dalam IKS. Berikut formula dari setiap level agregasi: 

Agregasi Sub dimensi : ijk

m

k

Iij IIS
ijk


1

  

Agregasi Dimensi  : 
ij

n

j

ISi ISID
ij


1



 

Agregasi IKS  : i

i

ID IDIKS
i




5

1

  

Dimana adalah iID  adalah indeks dimensi ke-i, ijIS adalah indeks 

sub dimensi ke-j pada dari dimensi ke-i, ijkI adalah nilai indikator ke-k 

dalam sub dimensi ke-j pada dimensi ke-i, dan  adalah nilai pembobot. 
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4. Kategori Nilai 

Pengategorian nilai dilakukan pada hasil agregasi sub dimensi, 

dimensi (maqasid), dan IKS. Ketentuan kategori nilai tersaji sebagai 

beikut: 

Tabel Kategori Nilai 

Nilai Kualitatif Skor 

Sangat Buruk 0 – 35 

Buruk 35,01 – 45 

Kurang 45,01 – 55 

Cukup 55,01 – 65 

Lebih Dari Cukup 65,01 – 75 

Baik 75,01 – 85 

Sangat Baik 85,01 – 100 

Sumber:Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 

 

 

 Perbandingan 2020 dan 2021 

Hasil perhitungan IKS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 

tingkat pengamalan syariat Islam di Kota Banda Aceh mengalami 

peningkatan, dari skor 75,22 pada tahun 2020, menjadi 76,77 pada tahun 

2021. Skor tersebut sudah tergolong dalam kondisi baik, namun masih 

berada disekitar batas bawah kategori baik (75,01 – 85,00). Namun Jika 

dibandingkan dengan target nilai indikator tentang Survey Pelaksanaan 

Syariat Islam dalam RPJM Kota Banda Aceh 2017-2022, yaitu sebesar 80 

untuk 2021, maka skor IKS 2021 terlihat belum memenuhi target yang 

diharapkan. 

Adapun faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut: 

Faktor Pendukung 

- Adanya dukungan dari walikota 

- Adanya dukungan dari sejumlah OPD 

- Nilai Survey pelaksanaan Syariat Islam Menjadi target IKU Kota 

Kendala: 

- Masih lemahnya pemahaman tenaga penghimpun data dari OPD 

dalam memenuhi indikator Maqasid 

- Dari sejumlah indikator yang berhasil dikirim oleh OPD masih ada 

teknik penghitungan yang tidak sesuai dengan target capaian yang 

diinginkan RPJM 
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- Belum adanya acuan kriteria nilai yang disepakati sebagai pedoman 

proses perhitungan oleh tenaga ahli 

- Masih adanya perubahan indikator pada OPD dalam memenuhi 

maqasidnya 

- Masih lemahnya koordinasi lintas OPD 

 

Tindak lanjut: 

- Sosialisasi hasil penghitungan oleh Dinas Syariat Islam bersama 

Bappeda kepada semua OPD, termasuk kalangan Pemko Banda Aceh. 

- Menyusun langkah penghimpunan data IKS Tahun 2022 yang 

terintegrasi 

- Melakukan pelatihan bagi tenaga penghimpun data IKS masing-

masing OPD tentang teknis pengimputan Form IKS 

- Merancang aplikasi penghimpunan data IKS  

 

1. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2021 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian 

(%) 

 

Meningkatnya 
Pemahaman 

dan 

Pengamalan 
Syariat Islam 

Nilai Survey 

Pelaksanaan 

Syariat 

Islam 

 

 

Nilai 80 76,77 95,96 

 

 

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 

ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Realisasi  

2017 2018 2019 2020 2021 

Nilai Survey 

Pelaksanaan 

Syariat Islam 

 

Nilai - 70,2 69,7 75,22 76,77 
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3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan 

Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan 

Strategis Organisasi 

 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Realisasi  Target 
Akhir 

Renstra 
Tahun 
2022 

2017 2018 2019 2020 2021 

Nilai Survey 

Pelaksanaan 

Syariat Islam 

 

Nilai 
- 70,2 69,7 75,22 76,77 85 

Peringkat 

Musabaqah 

Tilawatil 

Qur'an 

Provinsi Aceh 

Peringkat 
4 - 5 - - 1 

 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

(jika ada) 

Realisasi kinerja Dinas Syariat Islam tidak dapat dibandingkan dengan 

standar nasional dikarenakan Dinas Syariat Islam hanya ada di Provinsi 

Aceh. 

  

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan. 

Untuk realisasi fisik capaian Kinerja Dinas Syariat Islam untuk seluruh 

program dan kegiatan dianggap kurang berhasil dilaksanakan sebesar 

78,04%, namun untuk realisasi keuangan sebesar 60,39% ini mengalami 

penurunan disebabkan oleh faktor-faktor : 

- Adanya kendala pelaksanaan kegiatan pada awal tahun dikarenakan 

pandemi Covid 19 mengakibatkan Kegiatan bersifat keramaian 

dibatalkan pelaksanaannya dan anggarannya dialihkan untuk 

penanganan Covid 19 

- Adanya Refocusing anggaran 

- Kekurangan kas daerah menjadi suatu masalah yang sangat besar 

yang berefek pada minimnya realisasi anggaran OPD pada tahun 2021 
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serta berdampak pada menurunnya target kinerja yang harus dicapai 

pada masing-masing kegiatan OPD.  

 

6.  Analisis atas efisiensi penggunaan Anggaran 

N

o 

Sasaran % Rata-

rata 
Capaian 

Kinerja 

Sasaran 
 

Anggaran  
(Rp) 

Realisasi  
(Rp) 

% 
Realisasi 

Anggaran 

1 Meningkatnya 

Pemahaman 

dan 
Pengamalan 

Syariat Islam 

 

95,96 14.411.613.284 8.702.472.100 60,39 

 

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah 

sebesar Rp. 8.702.472.100 dari anggaran sebesar Rp. 14.411.613.284 

atau 60,39 %. Realisasi keuangan sebesar 60,39 % dibandingkan dengan 

capaian kinerja sasaran sebesar 95,96 % maka terjadi efisiensi 

penggunaan Anggaran dalam mencapai sasaran tersebut. 

 

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Sasaran “Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam“ 

tersebut dicapai melalui program Dinas Syariat Islam Tahun 2021 sebagai 

berikut : 

No Program Anggaran Realisasi (%) 

Capaian 

1 Program Penunjang 

urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

3.646.236.632 3.654.559.450 100,23 

2 Program Syariat Islam 
Aceh 

 

10.765.376.652 5.047.912.650 46,89 
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B. ANALISIS REALISASI ANGGARAN 

Realisasi Anggaran untuk capaian kinerja tahun 2021 ini  yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dapat  dilihat 

sebagai berikut :  

No Uraian Anggaran 
(Rp) 

Realisasi  
(Rp) 

% 
Realisasi 

Anggaran 

 

1 Belanja Dinas 

Syariat Islam Kota 
Banda Aceh 

 

14.411.613.284 8.702.472.100 60,39 

 

Analisis realisasi keuangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 

8.702.472.100 dari anggaran sebesar Rp. 14.411.613.284 dengan 

persentase 60,39 %. Kurangnya realisasi keuangan dikarenakan 

kekurangan dana dan tidak tersedianya dana pada kas daerah yang 

menyebabkan banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak 

adanya SPD dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh dinas yang 

bersifat periotas saja.  
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BBAABB  IIVV  

  

PP  EE  NN  UU  TT  UU  PP  

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Syariat 

Islam Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan selama 1 tahun. 

Laporan ini memuat pengukuran kinerja, evaluasi capaian indikator dan 

program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target 

sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, maka Dinas Syariat Islam 

telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 

2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi dan Misi 

Dinas Syariat Islam.  

 

Tujuan Penyusunan LKjIP adalah : 

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi  

2. Melaporkan capaian realisasi kinerja 

3. Menilai keberhasilan organisasi  

 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab 

sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait 

dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021, yaitu : 

  

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam 

telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya  

2. Penilaian LKjIP tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh  

3. Penetapan indikator kinerja pada tahun 2021 mengacu kepada RPJMD 

tahun 2017-2022 dan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)  Kota Banda 

Aceh tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Kota Banda Aceh Tahun 

2021.  

 

 

 

 

 




