
Laporan Hawasbid Caturwulan Kedua 
Pengadilan Agama Nabire Tahun 2019 

 

1 

 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN 

(Bidang Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Kepaniteraan dan Pelayan 

Publik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh Hakim Pengawas Bidang : 

1. Basirun, S.Ag., M.Ag. 

2. H. Muammar, SHI. 

 

 

 

PENGADILAN AGAMA NABIRE 

AGUSTUS 2019 



Laporan Hawasbid Caturwulan Kedua 
Pengadilan Agama Nabire Tahun 2019 

 

2 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Asslamu’alaikum Wr.Wb. 

Atas izin dan kemudahan yang telah Allah SWT limpahkan kepada kita, 

maka selesailah salah satu tugas dan fungsi program kerja tahunan yaitu 

Pengawasan dan Pembinaan yang dilaukan oleh Hakim Pengawas Bidang 

terhadap seluruh pejabat structural maupun fungsional dilingkungan kerja 

Pengadilan Agama Nabire. 

Dengan adanya Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 

tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan 

Administrasi Perkara Dan Administrasi Umum Dalam Wilayah Pengadilan 

Agama Tingkat Pertama, maka Hakim Pengawas Bidang harus melaksanakan 

tugas sesuai dengan tujuan yaitu dalam rangka memadukan, menselaraskan 

suatu penyelenggaraan administrasi agar pelaksanaan tugas Pengadilan Agama 

Nabire  sesuai dengan fungsi dan tujuan serta ketentuan peraturan yang berlaku 

dan bias dikendalikan, dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya 

pelayanan publik bagi pemcari keadilan. 

Sesuai dengan Surat Edaran tersebut diatas maka produk hasil 

pengawasan ini kami susun menjadi sebuah laporan hasil pengawasan dengan 

maksud menjadi laporan dan dokumentasi juga sebagai instrument evaluasi 

kerja dan kinerja pelaksanaan tugas pokok kedinasan Pengadilan Agama 

Nabire. Juga diharapkan hasil pengawasan ini menjadi plat form dan menjadi 

bahan perbaikan serta peningkatan pelaksanaan tugas pokok pada Pengadilan 

Agama Nabire . 
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Akhirnya kami mengajak kepada unsur piminan dan staf Pengadilan 

Agama Nabire  untuk membangun system kerja Pengadilan Agama Nabire yang 

lebih baik lagi pada khususnya dan kinerja lembaga Peradilan Agama pada 

umumnya kearah yang lebih baik lagi. Semoga laporan ini bisa menjadi 

pedoman bagi kita untuk bisa mewujudkan Badan Peradilan yang Agung sesuai 

dengan tujuan dan fungsi Badan Peradilan itu sendiri. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

Nabire,  30 Agustus 2019 

HAWASBID 
Pengadilan Agama Nabire 

 

 

Basirun, S.Ag., M.Ag. 

 

H. Muammar, S.HI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem pengawasan pada hakekatnya tidak hanya bertujuan untuk 

menjaga dan mengendalikan proses pelaksanaan fungsi peradilan agar berjalan 

sebagaimana semestinya, sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku, namun 

juga untuk mencegah secara dini terjadinya penyimpangan fungsi dan tugas 

serta melakukan koreksi system dan menindaklanjuti hasil temuan agar tidak 

terulang dikemudian hari. Selain itu pengawasan dilaksanakan juga sebagai 

salah satu bentuk pengendalian mutu kualitas kerja personil Pengadilan Agama 

Nabire. Untuk lebih efektifnya fungsi pengawasan dilingkungan Pengadilan 

Agama Nabire, melalui Hakim Pengawas Bidang maka sangat diharapkan objek 

pengawasan dapat dilakasanakan sebagaimana mestinya. Mekanisme teknis 

pengawasan internal padaPengadilan Agama Nabire  dilaksanakan berdasarkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 

1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan 

Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negaeri, dimana pengawasana 

terhadap masalah keuangan, kepegawaian dan peralatan oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi didelegasikankepada Wakil Ketua. Selain itu acuan yang digunakan 

anatara lain adalah SK KMA Nomor KMA/006/III/1994 tentang Pengawasan dan 

Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan 

Pengadilan Tingkat Pertama jo. SK KMA Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang 

Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan 

Tingkat Pertama dalam melakukan pengawasan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Pengadilan Agama Nabire 

harus dapat merencanakan, melaksanakan dan sekaligus mengevaluasi tugas 

pembinaan dan pengawasan agar terwujudnya penyelenggaraan manajemen 

dan administrasi serta pelayanan peradilan yang baik sebagaimana mestinya 

sesuai dengan aturan yang belaku. Dalam rangka melaksanakan dan menindak 

lanjuti ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Nabire melalui instrument Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor W25-A3/13/Ps.01/I/2019 

Tahun 2019 tentang “Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan 

Agama Nabire ”. 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakiman; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahu 1989 tentang Peradilan Agama; 

4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984; 

5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan; 

6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan 

Melekat; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/01/SK/III/1991 

tanggal 18 Maret 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian 

Administrasi Perkara Peradilan Agama; 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 

tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh 

Pengadilan Tingkat Pertama; 

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 

tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 
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10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 

tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di 

Lingkungan Lembaga Peradilan; 

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 

tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan 

Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan; 

12.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan 

Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan 

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 

tentang Ketentu Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah 

Agungdan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya: 

15. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nabire nomor W.25-

A3/13/Ps.01/I/2019 Tahun 2019 tentang “Penunjukan Hakim Pengawas 

Bidang Pada Pengadilan Agama Nabire” untuk masa pengawasan 3 kali 

dalam setahun atau setiap empat bulan. 

C. NAMA DAN BATASAN KEGIATAN 

a. Nama Kegiatan : Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Agama Nabire 

Kelas II tahun 2019; 

b. Batasan Kegiatan : Dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara 

komprehensi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, yang 

meliputi; 

1. Pelaksanaan tugas pokok kepaniteraan (Manajemen Peradilan, 

administrasi perkara dan administrasi persidangan & pelaksanaan 

putusan) serta monitoring implementasi SIPP; 
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2. Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan (admiinistrasi keuangan/ 

current audit, administrasi mum lainnya), serta sinkronisasi darata 

dengan aplikasi pendukung seperti SIMAK, SAIBA, SAS, KOMDANAS 

dll; 

3. Evaluasi atas penyelenggaraan rnanajemen Peradilan Agama, 

kepemimpinan kinerja lembaga Peradilan, dan kualitas pelayanan 

public, serta optimalisasi sarana PTSP di Pengadilan Agama Nabire. 

D. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 

a) Memperoleh informasi apakah penyelengaraan teknis yustisial Pengadilan 

Agama Nabire pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan 

telah Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2019 dilaksanakan 

sesuai dengan peruntukan, ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b) Memperoleh umpan balik (feedback) bagi kebijakan, perencanaan ke 

depan pelaksanaan tugas-tugas peradilan; 

c) Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi inefisiensi dalam 

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Nabire; 

d) Menilai kinerja Peradilan Agama Nabire; 

2. Tujuan 

Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui realitas yang ada 

mengenai penyelenggaraan teknis yustisial Peradilan Agama, pengelolaan 

administrasi kepaniteraan dan kesekreatariatan telah dilaksanakan di 

Pengadilan Agama Nabire. Hal demikian sangat bermanfaat guna dijadikan 

sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Agama 

Nabire  dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan 

menyangkut pelaksanaan tugas, tingkah laku aparatur dan kinerja pelayanan 

publik diantaranya untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi 

perkara telah sesuai dengan ketentuan administrasi perkara pola BINDALMIN; 
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E. INDIKATOR  

Melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan ini diharapkan terwujud 

Pengadilan Agama Nabire: 

a. Penyelenggaraan teknis yustisial peradilan sesui dengan ketentuan 

danperaturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Administrasi kepaniteraan dapat dikelola secara sewajarnya dan tertib 

sebagaimana mestinya dan aparat Peradilan melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya; 

c. Transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan perkara. 

d. Terwujudnya Pengadilan Agama yang efektif, efisien, bermartabat, 

dihormati dan mendapatkan kepercayaan publik. 

F. PEDOMAN PENGAWASAN/ PEMBINAAN 

1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II (Edisi Revisi); 

2. Buku Pedoman Tata Laksana Pengawasan Peradilan (Buku IV Edisi 

2013); 

3. Pedoman Pelaksanaan Pola Bindalmin Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama; 

4. Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan 

Mahkamah Agung Tahun 2006: 

5. Aplikasi Pola Bindalmin. 

G. METODOLOGI PENGAWASAN 

Pengawasan dilakukan dengan cara 

a. Memeriksa seluruh buku, register, buku jurnal, buku induk keuangan 

perkara dengan cara mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai 

dengan buku  pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan 

Buku II edisi 2014. 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register, minutasi 

perkara, keuangan perkara serta laporan perkara. 
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c. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan DIPA dengan 

memeriksa Buku Kas Umum, bukti dan dokumen pendukung pengelolaan 

keuangan DIPA, laporan keuangan dan SABMN. 

d. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas 

H. OBJEK PENGAWASAN 

Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

beberapa bidang yang menjadi objek pengawasan, yaitu 

1. Manajemen Peradilan; 

1) Program Kerja; 

2) Pelaksanaan / pencapaian target; 

3) Pengawasan dan pembinaan; 

4) Kendala dan hambatan; 

5) Faktor pendukung; 

6) Evaluasi kegiatan. 

2. Pola Bindalmin, meliputi 

a. Pola Penerimaan dan Penyelenggaraan Administrasi Perkara; 

b. Pola Register Perkara; 

c. Pola Keuangan Perkara; 

d. Pola Pelaporan Perkara; dan 

e. Pola Pemberkasan dan Kearsipan Perkara; 

3. Administrasi Persidangan; 

a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis; 

b. Ketetapan waktu pemeriksaan danpenyelesaian perkara; 

c. Minutasi perkara; 

d. Pelaksanaan putusan (eksekusi). 

4. Kinerja Pelayanan Publik, meliputi 

a. Pengelolaan manajemen; 

b. Mekanisme pengawasan; 

c. Kepemimpinan; 
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d. Pembinaan dan pengembangan SDM (human resources); 

e. Pemeliharaan / perawatan inventaris; 

f. Ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan; 

g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara; 

h. Tingkat pengaduan masyarakat. 

I. BAHAN-BAHAN PENGAWASAN 

a. Buku-buku Register Penyelenggaraan Perkara; 

b. Buku-buku Pengelolaan Keuangan Perkara; 

c. Sampel Berkas Perkara: 

d. Wawancara dengan Pejabat dan Pelaksana. 

J. JANGKAUAN PEMERIKSAAN 

Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 

tanggal dilaksanakan pengawasan dan pembinaan ini. 

K.TEKNIK PEMERIKSAAN 

1. Membaca, menelaah dan meneliti buku-buku register dan 

mensinkronkannya 

2. dengan keadaan sebenarnya dalam bekas perkara; 

3. Mengadakan wawancara dengan Pejabat dan petugas terkait; 

4. Peninjauan ke ruangan. 

L. PROSEDUR PEMERIKSAAN 

1. Kegiatan Pengawasan/Pembinaan dilaksanakan dengan metode 

pengawasan langsung, dengan cara melakukan pemeriksaan di bidang 

objek pengawasan yang telah ditentukan; 

2. Setiap Pengawasan dan Pembinaan Ketua Pengadilan Agama Nabire 

(selaku Penanggung Jawab), Salah satu Hakim Senior selaku Koordiantor 

dan Anggota terdiri dari hakim pengawas bidang; 
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3. Objek pengawasan meliputi teknis yustisial peradilan, administrasi 

keperkaraan dan administra umum / kesekretariatan; 

4. Pejabat yang diperiksa di Pengadilan Agama Nabire meliputi seluruh Pejabat 

Struktural dan fungsi Pengadilan Agama Nabire ; 

5. Setiap temuan dimuat dalam berita acara, kemudian disampaikan dalam 

ekspose yang dilaksan akan secara terbuka yang dihadiri oleh semua unit 

satuan kerja terkait: 

6. Setiap pengawasan (Hakim pengawasan) meliputi hasil-hasil 

pengawasannya ke Koordinator Pengawas Pengadilan Agama Nabire  

selaku koordinator pengawasan. 
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BAB II 

HASIL PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

 

A. TIM PENGAWASAN 

Bedasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor 

W.25-A3/13/Ps.01/I/2019 Tahun 2019 tentang “Penunjukan Hakim Pengawas 

Bidang Pada Pengadilan Agama Nabire” tanggal 7 Januari 2019, maka tim 

Pengawas Bidang adalah sebagai berikut : 

No Nama Jabatan 
Jabatan Dalam Tim Pengawas / Bidang 

Pengawasan 

1. 

 

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., 
MH. 

NIP.19721202 200112 1 001 

 

Ketua Pengarah dan Koordinator Pengawasan 

2. 

 

Basirun, S.Ag. SH. M. Ag 

NIP.19770610 200704 1 001 

 

Wakil 

 

Kepegawaian dan Umum Inventaris, 

Keuangan dan Bangunan 

3 
H. Muammar, S.HI 

Nip. 19840526 200805 1 001 
Hakim 

Manajemen Peradilan dan Kinerja 

Pelayanan Publik 

 

B. TEMUAN HASIL PENGAWASAN 

1. Manajemen Peradilan 

Temuan pada pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh 

Hakim ngawas Bidang pada caturwulan II tahun 2017 telah dilaksanakan 

dan ditindak lanjuti dengan baik sesuai dengan arahan pimpinan. Namun 



Laporan Hawasbid Caturwulan Kedua 
Pengadilan Agama Nabire Tahun 2019 

 

13 

 

perlu lebih ditingkatkan lagi agar visi misi peradilan tercapai, terarah dan 

terlaksana dengan baik. 

2. Kinerja Pelayanan Publik 

Kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Nabire Kelas II telah 

berjalan dengan baik. Dalam penerimaan dan peyelesaian perkara para 

pencari keadilan sudah dilaksanakan, hal ini harus dipertahankan dan 

lebih ditingkatkan lagi, meskipun harus diakui masih terdapat kekurangan 

tapi semua itu dalam usaha pembenahan agar lebih baik. 

3. Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) 

o Pola Penerimaan Perkara 

- Penerimaan perkara telah dilaksanakan oleh meja I yang tugasnya 

memberipenjelasan yang dianggap perlu yang berkenaan atau 

yang berhubungan dengan perkara yang diajukan. 

- Menerima surat gugatan dan surat permohonan. 

- Menerima tanda sah pertama SKUM dari penggugat atau 

pemohon. 

- Mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan. 

o Pola Register Perkara 

- Pengisian register perkara telah telah terisi dengan baik. 

- Buku register sudah dipelihara dengan rapi, dan terhindar dari 

kerusakan. 

- Telah dilakukan pembukaan dan penutupan secara baik dan benar 

sebagaimana petunjuk buku II. 

- Sudah dibuat lemari khusus menurut ukuran buku register 

sehingga datadatayang ada dalam buku register dapat terus 

dipelihara. 

- Petugas buku register masih rangkap tugas. 

o  Pola Keuangan Perkara 
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Sudah melaksanakan setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran 

untuk setiap perkara yang masuk dibuat sejak perkara tersebut 

diterima dan berakhir atau setelah perkara tersebut selesai diputus. 

o Pola Pelaporan Perkara 

Pola Pelaporan perkara sudah dilaksanakan dengan baik yang 
meliputi: 
- Keadaan Perkara 

- Kegiatan Hakim beda objektif 

- Keadan perkara yang dimohon banding, kasasi dan peninjaun 

kembali, perkara eksekusi 

- Laporan tenang keuangan perkara 

o Pola Kearsipan Perkara 

Pola Kearsipan belum tertata, telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan.Selanjutnya arsip yang mempunyai kekhususan, arsip yang 

menarik dikelompokan tersendiri belum dilaksanakan. 

o Administrasi Persidangan 

Administrasi persidangan sudah berjalan dengan baik, memenuhi 

ketentuan, PMH, PHS, PHS Ikrar Talak, Pemanggilan para pihak, 

persidangan, berita acarapersidangan, penetapan, penetapan ikrar 

talak, dan pengetikan kta cerai telah memenuhi ketentuan dengan 

memanfaatkan teknologi SIPP. 

 

o Administrasi Kesekretariatan 

Administrasi kesekretariatan sudah berjalan baik, memenuhi 

ketentuan baik administrasi bidang umum, administrasi bidang 

keuangan, administrasi bidang kepegawaian maupun administrasi 

pelaksanaan apel pagi yang berada dilingkungan Pengadilan Agama 

Nabire. 

o Kinerja Pelayanan Publik 

Kinerja Pelayanan Publik sudah berusaha memenuhi kriteria yang 

ada walapun masih terdapat kekurangan baik berupa sarana dan 
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prasaran ruang tunggu yang belum memadahi, seperti koran yang 

belum tertatat rapi, tempat minum dan carger hp yang belum tersedia. 

Pengawasan meliputi pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan 

kekurang ini akan segera ditindak lanjuti untuk memberikan 

kenyamanan kepada masyarakat pencari keadailan yang datang ke 

Pengadilan Agama Nabire . 

4.  Hasil Pengawasan  

A. Manajemen Peradilan 

No. Uraian Temuan Seharusnya Rujukan 

1 Program Kerja  

-   Masih ada pegawai yang 
kepaniteraan yang tidak 
mengetahui program kerja. 

-  seharusnya setiap 
pegawai kepaniteraan 
memiliki dan 
mengetahui program 
kerja, sehingga tau apa 
yang menjadi prioritas 
atau bukan. 

Buku II 

Edisi 

Revisi 

2014 

-  Sebagian program kerja tidak 
mencapai target. 

-  Setiap pegawai punya 
agenda dan prioritas 
kerja terutama pejabat 
kepaniteraan terhadap 
program kerja. 

 

-  Pertemuan pimpinan dan 
pegawai tidak berjalan 
sebagaimana dalam program 
kerja. Namun pertemuan terjadi 
karena ada persoalan yang ingin 
dibicarakan (insidentil). 

-  Seharusnya agenda 
pertemuan 
sebagaimana 
dijadwalkan dalam 
proker harus jadi 
patokan, kalaupun ada 
pertemuan diluar yang 
telah dijadwalkan itu 
tidak merubah agenda 
tahunan. 

 

-  Meja informasi belum dilengkapi 

intrumen yang memudahkan 

pencari keadilan misalnya biaya 

perkara, jenis perkara yang 

menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama Nabire. 

-  Seharusnya dibuatkan 

panflet, brosur dan 

buku petunjuk. 

 

2 
Laporan bulanan 

Perkara 

-    Laporan bulanan perkara lebih 
banyak dikerjakan langsung 
oleh Panitera, sehingga beban 
kerja Panitera terlalu banyak. 

-    Seharusnya pembuatan 
Laporan bulanan 
perkara diserahkan 
kepada Panmud. 
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B. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. 
 

No  Uraian Temuan Seharusnya Ket. 

1 
Sistem Pembagian 

perkara 

-   Masih ada anggota Majelis Hakim 

yang tidak mengetahui perkara 

yang akan disidangkan, karena 

PP lupa membagikan surat 

gugatan kepada Hakim Anggota. 

-    Seharusnya setiap PP 

bertanggung jawab 

untuk menyampaikan 

surat gugatan kepada 

hakim Anggota dengan 

ekspedisi. 

 

-    Relaas panggilan terkadang 
belum masuk dalam berkas, 
terutama perkara tabayun. 

-    Seharusnya setiap 
JS/JSP memantau 
terus relaas dari 
Pengadilan Agama 
yang dimintai bantuan 
dan diminta scannya. 

Solusi, 

Majelis 

Hakim 

dapat 

bersidang 

dengan 

relaas 

panggilan 

hasil foto / 

WA. 

Sambil 

menunggu 

surat asli 

datang. 

2 Mediasi 

-  Fasilitas ruang mediasi belum 

memadai, misalnya disediakan 

air minum, poster-poster tentang 

rumah tangga bahagia dll. 

-    Seharusnya ada air 

minum yang disediakan 

untuk para pihak dan 

mediator, dan poster-

poster tentang rumah 

tangga bahagia 

 

-    Laporan bulan mediasi tidak 
mengacu kepada data dari SIPP 
sehingga laporan tidak akurat. 

-    Seharusnya laporan 
bulanan mediasi 
disinkronkan dulu 
dengan data dari SIPP 

 

3 Berita Acara Sidang 

-   Masih banyak kesalahan dalam 
pemberian nomor halaman pada 
BAS 

-   Belum ada penyebutan Saksi I 
atau Saksi II dst, dalam penulisan 
BAS. 

-    Pemilihan kata dalam keterangan 
Saksi masih banyak 
menggunakan kosa kata yang 
tidak baku atau tidak sesuai 
ejaan EYD. 

-    Banyak keterangan Saksi tidak 
disusun secara sistematis. 

- Seharusnya PP lebih teliti 
lagi dalam penomoran 
halaman. 

-   Seharusnya disebutkan 
saksi pertaman sebagai 
SAKSI I dst. 

-    Seharusnya kata dalam 
keterangan Saksi 
menggunakan kosa 
kata yang baku atau 
sesuai ejaan EYD. 

-  Seharusnya keterangan 
Saksi disusun secara 
sistematis agar mudah 
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dibaca. 

 
-    Banyak isi amar dalam BAS tidak 

sesuai dengan Putusan . 
 
 

-  Seharusnya PP lebih 
teliti lagi agar isi amar 
dalam BAS sesuai 
dengan Putusan. 

 
-    Ada alat bukti surat yang belum 

diparaf Ketua Majelis seperti 
perkara nomor 
70/Pdt.G/2019/PA.Nbr. 

-   Seharusnya Ketua 
Majelis lebih teliti lagi 
sebelum berkas 
diminut. 

4 Pemberkasan 
-  Banyak berkas perkara yang 

telah minutasi dari perkara nomor 
68 ke atas namun belum ada di 
ruang arsip  

-  Seharusnya setelah 
minutasi harus segera 
disimpan di ruang Arsip 

 

 
C. Kinerja Pelayanan Publik 

 
No  Uraian Temuan Seharusnya Ket. 

1 
Ruang Tunggu 

Sidang 

-    Tidak ada majalah atau tabloid 
umum yang dipajang di ruang 
tungga, hanya ada koran saja. 

-    Seharusnya ada 
majalah atau tabloid 
umum yang disimpan di 
ruang tunggu sidang 
untuk dibaca para 
pihak. 

-    Atau Pengadilan Agama 
Nabire bisa 
berlangganan khusus 
majalah tabloid umum. 

 

-  Sudah disediakan air minum 
untuk para pihak namun gelas 
tidak tersedia. 

-    Harus dibuatkan meja 
atau lemari kecil tempat 
air minum. Kemudian 
diberi tulisan “silahkan 
diambil gratis”, atau 
apala yang menunjukan 
minuman tersebut 
Cuma-Cuma. 

 

-    Atau sediakan air 
minum dalam bentuk 
kemasan gelas, lebih 
simpel lagi. 

 

3 Ruang Tunggu 

-    Tidak ada sarana informasi yang 
memadai, misalnya brosur, 
majalah peradilan. 

-    Seharunya ada media 
informasi yang 
disediakan, kepada 
para pihak.  

 

-  Kursi yang tersedia untuk ruang 
tunggu tidak mencukupi dan 
masih berbahan kayu. 

-  Harusnya kursi ruang 
tunggu harus ditambah 
lagi dang anti dengan 
yang berbahan besi. 

 

4 IT 

-   Website PA Nabire masih banyak 
kekurangan karena masih 
menggunakan layout dan data 
yang lama. 

 
-   PP tidak mengupload Documen 

-    Seharusnya Operator 
Website harus selalu 
mengupdate data-data 
baru dan memperbarui 
layout halaman. 

-    Seharusnya PP selalu 

Ini 
disebabka
n sulitnya 
jaringan 
internet di 
Nabire 



Laporan Hawasbid Caturwulan Kedua 
Pengadilan Agama Nabire Tahun 2019 

 

18 

 

BAS ke SIPP, sehingga data 
SIPP kurang lengkap. 

 
-   Ada sekitar 91 putusan yang 

belum diupload ke SIPP dari 
tahun 2016-2018. 

 
-    Ada 3 majelis di PA NAbire, 

namun Majelis C1 tidak dapat 
mengupload putusan ke SIPP. 

mengupload Documen 
BAS ke SIPP. 

 
-    Seharusnya semua 

putusan diuplod ke 
SIPP 

 
-    Seharusnya operator 

SIPP segera 
memperbaiki account 
majelis C1. 

 
 
 
 
 
 

5 Pelayanan 
-  Meja informasi dan meja 

pengaduan masih menjadi 1 
tempat 

-   Seharusnya meja 
informasi dan meja 
pengaduan dipisah. 

 

 
D. Prosedur penerimaan perkara 

NO OBJEK TEMUAN SARAN PERBAIKAN KETERANGAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

A. Prosedur penerimaan perkara 

- Petugas Posbakum sering 
tidak hadir sehingga 
pencari keadilan kesulitan 
dalam pembuatan surat 
gugatan. 

 

- Perlengkapan di PTSP 
masih belum memenuhi 
standar pelayanan. 

 

B. Keuangan Perkara 
- Seluruh buku Jurnal 

keuangan perkara telah 
sesuai dengan prosedur 
yang berlaku. 
 

C. Laporan Perkara 
- Laporan perkara telah 

dilaksanakan sesuai 
prosedur yang berlaku.  
 

D. Monitoring dan Evaluasi 
Implementasi Sipp 
 SIPP pada umumnya 

telah dijalankan dengan 
baik, yaitu mulai dari 
penerimaan perkara 
hingga terbitnya akta 
cerai, namun masih ada 
hal-hal yang perlu 
ditingkatkan dan 

 

- Seharusnya petugas posbakum selalu 
stanby di tempat untuk kelancaran 
pendaftaran perkara. 

 
 

 

- Seharusnya sarana di PTSP harus 
memenuhi standar pelayanan 
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dievaluasi yaitu : 
 

- Sitiap user belum tepat 
waktu dalam pengisian 
menu SIPP.  

- Kurang maksimalnya 
jaringan internet sehingga 
untuk melakukan 
singkronisasi SIPP ke MA 
tidak maksimal. 

 
 
 

o Seharusnya setiap user tepat waktu 
dalam pengisian SIPP. 
 

o Seharusnya diadakan segera fasilitas 
jaringan yang memadai sehingga 
dalam melakukan sinkronisasi SIPP 
bisa terlaksana dengan baik. 

 
E. Bidang Kepegawaian 

NO OBJEK TEMUAN SARAN PERBAIKAN KETERANGAN 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

Belum ada SK untuk Plt. 
Kasubag Pelaporan, IT dan 
Bendahara. 
 
Masih ada SKP tahun 2019 yang 
belum masuk di box file 
kepegawaian 
 
Buku kontrol teguran 
lisan/tertulis belum diisi 
 
 
Buku kontrol baperjaket tidak 
ada karena hilang 
 
 
Buku kontrol pendidikan dan 
pelatihan untuk pegawai belum 
ada 

- Harus segera dibuatkan SK Plt. 
Kasubag Pelaporan, IT dan 
Bendahara. 
 

- Harus segera dimasukkan SKP 
tahun 2019 yang belum masuk di 
box file kepegawaian 
 

- Buku kontrol teguran lisan/tertulis 
hatus segera diisi setiap kali ada 
teguran. 
 

- Buku kontrol baperjaket harus 
segera dicari dan disimpan dengan 
baik 
 

- Buku kontrol pendidikan dan 
pelatihan untuk pegawai harus 
segera dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Bidang Umum dan Keuangan 

NO OBJEK TEMUAN SARAN PERBAIKAN KETERANGAN 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
 

Belum dibuatkan catalog dan daftar 
buku pinjaman (Perpustakaan). 
 
Kurangnya barang persedian untuk 
ATK kantor seperti tinta printer 
cannon dll. 
 
Belum dibuatnya Input Persedian. 
 
Penghapusan barang ada yang 
belum diinput di Aplikasi SIMAK 

Harus segera dibuatkan catalog dan daftar 
buku pinjaman (Perpustakaan). 
 
Harus segera dilengkapi barang persedian 
untuk ATK kantor seperti tinta printer 
cannon dll. 
 
Harus segera dibuatkan Input Persedian. 
 
Penghapusan barang harus segera diinput 
di Aplikasi SIMAK. 

 

 

 

 

 

 
G. Bidang Pelaporan, IT dan Bendahara 
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NO OBJEK TEMUAN SARAN PERBAIKAN KETERANGAN 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

Belum dibuatnya rekap 
persediaan. 
 
Fitur Website masih banyak 
yang harus di isi dan disesuaikan 
sesuai data Pengadilan Agama 
Nabire 
 
Berita di website masih kurang 
tajam, dan lebih banyak 
gambar/foto saja 

Harus segera dibuatkan rekap 
persediaan. 
 
Tim IT harus segera melengkapi Fitur 
Website yang harus di isi dan 
disesuaikan sesuai data Pengadilan 
Agama Nabire 
 
Dalam pembuatan redaksi berita di 
website harus tajam dan singkat, serta 
mengadung informasi yang 
berhubungan dengan Pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

1. Suasana kerja pada Pengadilan Agama Nabire tersebut kondusif, tampak 

ketika pemeriksaan berlangsung satu sama lain saling membantu tidak 

tampak ada hambatan berkomunikasi, menunjukan kekompakan dalam 

bekerja. 

2. Kolaborasi penanganan perkara sudah tampak, hanya saja dalam 

penggunaan instrument yang menunjang tertib administrasi penanganan 

perlu ditingkatkan. 

B. REKOMENDASI 

Setela melihat hasil kerja disatuan Pengadilan Agama Nabire,merupakan 

penilaian data dan realitas di lapangan yang didalamnya ada suatu perbaikan 

maupun masih ada kekurangan, maka dari itu Koordinator Hakim Pengawas 

bidangmerekomendasikan kepada seluruh Hakim pengawas bidang dan 

pegawai sebagai berikut: 

1. Memperbaiki temuan tersebut serta supaya tidak terjadi lagi kesalahan 

yang samadikemudian hari. 
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2. Membuat target pencapaian setiap tahunnya sehingga terlihat secara 

prosentase dari tahun ke tahun, apakah menurun, biasa saja atau 

meningkat. Indicator ini sangat di perluakan karena selain menjadi 

barometer kinerja peradilan ini juga menjadi standar penilaian pimpinan 

terhadap bawahan atas tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. 

3. Perlu adanya system punish and reward agar menjadi stimulus dalam 

bekerja, sehingga semua pihak tidak merasa ada yang di anatirikan 

padahal prestasi kerja sangat bagus dan memuaskan sedangkan 

sebagian terlihat sangat santai; 


