
Area V Penguatan Pengawasan 

 

2. Penerapan SPIP  

a. Satker telah membangun lingkungan pengendalian 

1. SK Tim SPIP 

2. Sosialisasi SPIP 

3. Laporan Hawasbid 



 

 
 

 

PENGADILAN AGAMA TONDANO 
 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO 
Nomor : W18-A4/ 147 /SK/HM.00/ 2 /2021 

TENTANG 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 
PADA PENGADILAN AGAMA TONDANO TAHUN 2021 

 
KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO 

 

Menimbang  : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Pasal 2 ayat (3) yaitu memberikan keyakinan 
yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana 
secara efektif perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP; 

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangap cakap dan memenuhi 
syarat untuk melaksanakan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan 

Agama Tondano Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 
Tahun 2009; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 080/KMA/SK/VIII/2006 jo 

076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan; 
6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 

2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah; 

7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 
3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah; 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 
PERTAMA              : Mencabut  Surat   Keputusan   Ketua  Pengadilan  Agama  Tondano  Nomor :  W18-

A4/43/SK/HM.00/I/2021  tanggal 4  Januari 2021 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan Agama Tondano Tahun 2021; 

KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 
Pengadilan Agama Tondoano Tahun 2021 dengan personil sebagaimana tercantum dalam 
lampiran keputusan ini; 

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama 
Tondano dalam penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan Agama Tondano; 

KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja (action plan) tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di 

Pengadilan Agama Tondano; 
b. Menyusun program kerja tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Pengadilan 

Agama Tondano; 
c. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program kerja 

tersebut pada butir b; 
d. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Tugas pengembangan SPIP BPKP Deputi 

Polsoskam; 
e. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan Agama 

Tondano; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara di Manado; 
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. di Jakarta 
1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta; 
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada: 

SUTIKNO                 

 
 
 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana 
mestinya; 

 
 
 Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; 
 

Ditetapkan  di  : Tondano                                      
Pada Tanggal     :  23  Februari  2021 
Ketua Pengadilan Agama Tondano, 

               

 



 
Lampiran   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tondano 
Nomor  : W18-A4/ 147 /SK/HM.00/ 2 /2021 
Tanggal  :  23  Februari   2021 

 
Koordinator Bidang  
Administrasi Persidangan 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 
PADA PENGADILAN AGAMA TONDANO TAHUN 2021 

 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

1. Sutikno, S.Ag.,M.H.  Ketua Penanggung Jawab 

2. Umi Kalsum Abd.Kadir,S.H.I.,M.H. Wakil Ketua 
Koordinator Bidang 
Administrasi Perkara 

3. Husnul Ma’arif, S.H Hakim 
Koordinator Bidang 
Administrasi Kepegawaian 

4. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. Hakim 
Koordinator Bidang  
Administrasi Persidangan 

5. Bambang Suroso, S.H Panitera Sekretaris 

6. Tri Wahdiati Tokolang, S.Ag Sekretaris Anggota 

7. Abdullah Albuchari, S.Ag., M.HI Panitera Muda Gugatan Anggota 

8. Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. Panitera Muda Permohonan Anggota 

9. Dwi Idayanti, S.H Panitera Muda Hukum Anggota 

10. Suharto Kiay Demak 
Kasubbag Kepegawaian dan 

Tata laksana 
Anggota 

11. Asni Sumaila, S.H. 
Kasubbag Umum dan 

Keuangan 
Anggota 

 
 

Ketua Pengadilan Agama Tondano, 
 

 

 
SUTIKNO 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOSIALISASI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)  

DAN KODE ETIK 

PENGADILAN AGAMA TONDANO 

 

Pengadilan Agama Tondano perlu terus melakukan pembenahan, evaluasi 

dan peningkatan pelayanan agar selalu memberikan pelayanan prima. Pencapaian 

tahun lalu dengan diikutsertakannya dalam penilaian dan evaluasi untuk predikat 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) harus terus ditingkatkan sehingga cita-cita untuk 

meraih wilayah Bebas Korupsi (WBK) dapat tercapai. 

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI ini 

selanjutnya diintegrasikan dalam pembangunan zona integritas untuk mewujudkn 

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 

Unsur-unsur SPI yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. 

Seluruh proses kegiatan sosialisasi monitoring, evaluasi, pemantauan, 

pengendalian, kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dn fungsi 

organisasi Pengadilan Agama Tondano, dalam rangka memberi keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan organisasi kantor telah dilaksanakan sesuai dengan 

standar operasional prosedur (SOP), merupakan menjadi tugas pokok Tim SPIP 

yang selanjutnya penyusunan laporan dan melaporkan pelaksanaan pengendalian 

internal kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano. 

Pengadilan Agama Tondano juga telah mempunyai Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan yang menjadi acuan bagi aparatur Pengadilan Agama 

Tondano, dalam rangka membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. 

Benturan kepentingan dalam pengertian lain sama dengan konflik kepentingan, 

yakni situasi dimana penyelenggara Negara yang karena jabatan atau posisinya 

memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja ataupun 

tidak disengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra 

pengadilan. 



 Selain itu, dalam pengarahan pimpinan Pengadilan Agama Tondano 

menekankan tentang menjungjung kode etik dalam setiap pelayanan dan pekerjaan 

seluruh pegawai sebagaimana tertuang dalam kode etik Aparatur Sipil Negara. serta 

memahami kewajiban dan larangan sebagai Aparatur Sipil Negara supaya citra dan 

kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tetap 

terjaga. 

 

       Ketua Pengadilan Agama Tondano 

 

 

       Sutikno, S.Ag.,M.H. 

 



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

PENGADILAN AGAMA TONDANO 

PERIODE OKTOBER s/d DESEMBER TAHUN 2020 

 

 

 

 

TIM PEMERIKSA 

HAKIM PENGAWAS BIDANG 

PENGADILAN AGAMA TONDANO 

TAHUN 2020 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua terutama nikmat berupa 

kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT sebab tanpa rahmat dan karunia-Nya kita 

tidak dapat menyelesaikan penyusunan laporan pertanggungjawaban Hakim 

Pengawasan Bidang periode Oktober s/d Desember 2020 pada Pengadilan Agama 

Tondano. 

Laporan pertanggungjawaban ini dibuat sebagai salah satu bentuk tanggungjawab 

Ketua Pengadilan terhadap institusi Pengadilan Agama Tondano dalam rangka 

memperbaiki kinerja aparat peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

pencari keadilan pada Pengadilan Agama Tondano. 

Selanjutnya dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Wakil Ketua dan Hakim serta Pegawai yang telah berusaha 

memperbaiki prestasi kerja dan berusaha meningkatkan kinerja dalam memberikan 

pelayanan kepada pencari keadilan dan masyarakat umum lainnya serta seluruh 

stakeholder Pengadilan Agama Tondano. 

Kami sadari bahwa laporan pertanggungjawaban Hakim Pengawas Bidang 

Pengadilan Agama Tondano pada triwulan IV ini telah cukup dan selesai dilaksanakan, 

tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi 

penyempurnaan laporan ini. 

        Ketua, 

 

 

        Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. 

 

 

        Tondano, 22 Januari 2021 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan 

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

4. Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan 

Peradilan Buku IV. 

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor : W18-

A4/119/SK/PS.00/9I/2020 tanggal 2 September 2020 tentang  Hakim 

Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tondano Tahun 2020. 

 

B. Ruang Lingkup Pengawasan 

Ruang lingkup pengawasan meliputi: 

1. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik 

Bidang ini meliputi program kerja serta capaian-capaiannya serta 

pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, anggaran, kepemimpinan, 

kedisiplinan, kebersihan lingkungan kantor, kecepatan dan ketepatan 

penanganan perkara serta layanan pengaduan masyarakat. 

2. Administrasi Perkara.  

Bidang ini meliputi pengawasan Bidang kepaniteraan muda gugatan dan 

permohonan serta pengawasan bidang kepaniteraan muda hukum. 

Persiapan persidangan, minutasi, akta cerai dan pelaporan perkara 

memeriksa seluruh register gugatan maupun permohonan serta register–

register banding, kasasi, PK dan register sengketa ekonomi syariah, 



register eksekusi, register mediasi, pengawasan bidang keuangan perkara, 

register keuangan perkara. 

 

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. 

Bidang ini meliputi persiapan persidangan, berkaitan dengan relaas 

panggilan, berita acara sidang, putusan dan minutasi berkas perkara yang 

telah putus. 

4. Administrasi Umum.  

Administrasi Kesekretariatan. Bidang ini meliputi Kesekretariatan Sub 

Bidang Kepegawaian dan ortala, Sub Bagian Umum , Keuangan DIPA dan 

Bendahara serta Sub Bagian IT, Perencanaan dan Pelaporan.  

5. SIPP dan Implementasi 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag & MARI 

Bidang ini meliputi penginputan data dari mulai pendaftaran perkara, PMH, 

Penunjukkan PP/Jursit, PHS, jadwal persidangan/penundaan sidang, BAS 

dan putusan serta ikrar talak sedangkan untuk aplikasi unggulan badilag 

meliputi notifikasi perkara, informasi produk pengadilan, antrean sidang, 

basis data terpadu kemiskinan, command center, PNBP fungsional, e-

eksaminasi, e-register, e-keuangan perkara, validasi akta cerai dan gugatan 

mandiri serta e-court yang meliputi e-filling, e-payment, e-summon, e-

litigation. 

C. Tujuan Pengawasan 

Tujuan Pengawasanan yang dilakukan dimaksudkan : 

1. Untuk memantau pelaksanaan managemen peradilan. 

2. Untuk memantau tertib pelaksanaan administrasi kepaniteraan pengadilan 

dalam rangka menunjang penyelesaian perkara serta tertib pengawasan 

dan pengelolaan keuangan perkara. 

3. Untuk memantau permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang 

terdapat di lapangan dalam pelaksanaan administrasi perkara, administrasi 

umum dan administrasi kepegawaian. 

4. Untuk memantau pelaksanaan pembagian kerja majelis Hakim serta 

kepaniteraan dalam penyelesaian suatu berkas perkara.  



5. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

pelaksanaan sistem organisasi masing-masing. 

6. Untuk memantau penanganan pelayanan publik. 

7. Untuk memonitoring dan melakukan evaluasi atas semua e-office yang 

digunakan untuk menunjang kinerja dan tupoksi bidang kepaniteraan dan 

kesekretariatan. 

D. Metodologi Pengawasan 

Metodologi pengawasan yang dilakukan menggunakan metodologi field 

research (observasi langsung) meliputi: 

1. 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 dan Buku IV tentang tatalaksana pengawasan. 

2. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasi perkara, 

keuangan perkara, serta laporan perkara. 

3. Melakukan pemeriksaan tentang kinerja pegawai baik PNS maupun 

honorer dan  adminsitrasi kepegawaian. 

4. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan barang milik 

negara.  

5. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, 

kemudian melihat tindak lanjutnya. 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi e-office. 

E. Jangka Waktu Pengawasan 

 Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun diprogramkan 

menjadi tiga kali pengawasan per tahun, pengawasan pertama ini dilaksanakan 

mulai tanggal 2 s/d 9 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Perintah Pengawasan, 

dengan susunan tim sebagai berikut: 

1. Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H., sebagai Koordinator Pengawasan/Hakim 

Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik dan Manajemen Peradilan. 

2. Husnul Ma’arif, S.H.I., sebagai Hakim Pengawas Bidang Adminisrasi Umum.  



3. Nurul I’Anatul Fajriyah, S.H.,  Sebagai Hakim Pengawas Bidang SIPP dan 

kearsipan perkara serta implementasi 11 aplikasi. 

4. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi 

Persidangan dan Pelaksanaan Putusan serta Administrasi Perkara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

      LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

        HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TONDANO 

 

A. DASAR HUKUM 

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan 

Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) 

dan (2). 

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 

24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 

Lembaga Peradilan. 

- SK Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor W18-A4/119/SK/HK.05/9/2020, 

tanggal 2 September 2020 tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan 

Agama Tondano Tahun 2020. 

 

B. OBJEK PEMERIKSAAN 

Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik 

Bidang ini meliputi program kerja serta capaian-capaiannya serta pelaksanaan 

pengawasan dan pembinaan, anggaran, kepemimpinan, kedisiplinan, kebersihan 

lingkungan kantor, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara serta layanan 

pengaduan masyarakat. 

 

 

 



BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada umumnya telah dilaksanakan pengawasan dan pembinaan langsung oleh Hakim 

Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tondano dan dimonitor oleh Wakil Ketua sebagai 

Koordinator Pengawasan, oleh karena itu perlunya pembinaan terus menerus agar 

aparatur peradilan (baik teknis maupun non teknis) dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat pencari keadilan dan seluruh stakeholder Pengadilan 

Agama Tondano. 

                                                                            Tondano, 21 Januari 2021 

                                                                             Koordinator Pengawasan 

 

 

                                                                              Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H 

 

 

 

 



 

  

 

 

BAB II 

 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

HAKIM PENGAWAS PADA PENGADILAN AGAMA TONDANO 

 
 
 

A. DASAR HUKUM 

- KMA Nomor 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Lembaga Peradilan. 

- SK Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor W18-A4/119/SK/PS.00/9/2020, tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan 

Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Tondano Tahun 2020. 

 

B. OBJEK PEMERIKSAAN 

Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik 

Bidang ini meliputi program kerja serta capaian-capaiannya serta pelaksanaa pengawasan dan pembinaan, anggaran, 

kepemimpinan, kedisiplinan, kebersihan lingkungan kantor, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara serta layanan pengaduan 

masyarakat. 

 



 

  

 

 

C. TEMUAN 

KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 
1.  Belum 

tersedianya 
pesawat 
telepon/iphone di 
meja 
pelayanan/PTSP 
yang terhubung 
dengan setiap 
ruangan para 
pejabat 

SK Dirjen Badilag Nomor 
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/208 
Tentang Pedoman Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Di 
Lingkungan Peradilan Agama 

Masih harus 
menyesuaik
an dengan 
ketersediaan 
anggaran 
yang ada, 
jadi akan 
dilakukan 
secara 
bertahap 

Belum sesuai 
dengan 
pedoman 
PTSP yang 
berlaku 

Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran agar segera melakukan 
pengusulan anggara belanja barang di 
RKAKL tahun 2021 

2. Belum 
tersedianya loket 
bank di meja 
pelayanan/PTSP 
namun 
Pengadilan 
Agama Tondano 
telah melakukan 
MoU dengan BRI 
Cabang Tondano 
sehingga telah 
mendapatkan 
mesin EDC  

SK Dirjen Badilag Nomor 
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/208 
Tentang Pedoman Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Di 
Lingkungan Peradilan Agama 

Jumlah 
perkara yang 
tidak terlalu 
banyak yang 
diterima PA 
Tondano per 
tahunnya 
sehingga 
loket bank 
tidak terlalu 
efektif dan 
efisien 
dalam 
penggunaan
nya 

Belum sesuai 
dengan 
pedoman 
PTSP yang 
berlaku 

Mesin EDC sudah bisa memenuhi 
kebutuhan para pencari keadilan/pengguna 



 

  

 

 

3. Belum 
tersedianya loket 
PT. Pos Indonesia 
di meja 
pelayanan/PTSP  

SK Dirjen Badilag Nomor 
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/208 
Tentang Pedoman Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Di 
Lingkungan Peradilan Agama 

Jumlah 
perkara yang 
tidak terlalu 
banyak yang 
diterima PA 
Tondano per 
tahunnya 
sehingga 
loket PT.Pos 
Indonesia 
tidak terlalu 
efektif dan 
efisien 
dalam 
penggunaan
nya 

Belum sesuai 
dengan 
pedoman 
PTSP yang 
berlaku 

Sekretaris PA Tondano untuk segera 
mengirimkan surat permohonan kerja sama 
dengan PT. Pos Indonesia Kabupaten 
Minahasa 

 
 
                        MANAJEMEN PERADILAN 
 

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

1. Program 
kerja dan 
pencapaian 
target 

a. Dalam penyusunan program 
kerja Ketua Pengadilan 
mengikut sertakan wakil ketua, 
para hakim, panitera dan 
sekretaris. 

  Penyusunan program kerja melibatkan 
semua unsur pimpinan Pengadilan 
Agama Tondano. 

  b. Program kerja dibuat 
berdasarkan Inpres Nomor 7 
Tahun 1999 tentang Laporan 

  Penyusunan program kerja sudah 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 



 

  

 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Pedoman 
Penyusunan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah yang diterbitkan 
oleh Lembaga Administrasi 
Negara. 

  c. Program kerja mencakup 
pernyataan visi, misi, strategi, 
dan factor-faktor keberhasilan 
organisasi, rumusan tentang 
tujuan, sasaran dan uraian 
aktivitas organisasi, serta 
uraian tentang cara 
pencapaian tujuan dan 
sasaran. 

  Program kerja telah mencakup semua 
unsur. 

  d. Program kerja meliputi seluruh 
kegiatan secara rinci disertai 
jadwal dan target yang akan 
dicapai serta disesuaikan 
dengan DIPA tahun berjalan. 

  Program kerja telah sesuai dengan 
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran) tahun berjalan Pengadilan 
Agama Tondano. 

  e. Telah disusun penciptaan 
indicator kinerja atau ukuran 
keberhasilan program yang 
telah disusun serta tujuan yang 
akan dicapai oleh pengadilan 
pada tahun berjalan. 

  Pengadilan Agama Tondano telah 
membuat indikator kinerja utama (IKU) 
atau ukuran keberhasilan program 
pada tahun berjalan. 

  f. Pelaksanaan pengukuran 
kinerja dengan adanya bukti-

   



 

  

 

 

bukti atau indicator-indikator 
atau ukuran capaian yang 
mengarah kepada pencapaian 
misi. 

 

  g. Evaluasi pencapaian target 
dengan menghitung nilai 
capaian dari pelaksanaan per 
kegiatan dan menghitung 
capaian kinerja dari 
pelaksanaan program 
didasarkan pembobotan dari 
setiap kegiatan yang ada 
dalam program. 

   

  h. Semua pejabat dan seluruh 
pegawai yang bertugas sudah 
melaksanakan tugas dengan 
baik dan penuh 
tanggungjawab.  

   

  i. Visi dan misi Mahkamah 
Agung sudah disosialisasikan 
pada pegawai pengadilan. 

  Visi dan Misi MARI telah 
disosialisasikan kepada seluruh 
pegawai baik melalui rapat/pertemuan 
sosialisasi maupun melalui banner 
sesuai dengan blue print/cetak biru 
MARI. 

  j. Struktur organisasi beserta 
personil-personil yang ada 
sudah dibuat dan ditempatkan 
pada tempat yang mudah 

  Struktur organisasi Pengadilan Agama 
Tondano akan diperbaharui/update 
kembali jika ada pergantian pimpinan, 
hakim dan pejabat lainnya serta staf 



 

  

 

 

dilihat dan dibaca dan jika ada 
yang kosong pejabatnya 
langsung diusulkan. 

atau adanya mutasi 

2.  Pengawasan 
dan 
pembinaan 

a. Pelaksanaan pembagian tugas 
antara ketua dengan wakil 
ketua serta bekerja sama 
dengan baik. 

  Pendelegasian tugas pimpinan telah 
dilaksanakan secara jelas serta 
terjalinnya koordinasi yang baik antara 
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan 
Agama Tondano. 

  b. Pembagian dan penetapan 
tugas dan tanggungjawab 
secara jelas dalam rangka 
mewujudkan keserasian dan 
kerja sama antara sesame 
pejabat/petugas yang 
bersangkutan. 

  Adanya job description/uraian tugas 
yang jelas antara Ketua dan Wakil 
Ketua Pengadilan Agama Tondano. 

  c. Wakil ketua telah berfungsi 
sebagai koordinator 
pengawasan 

  Wakil Ketua telah melaksanakan 
tugasnya sebagai koordinator 
pengawasan  

  d. Hakim pengawas yang telah 
ditunjuk telah melaksanakan 
tugas pengawasan dan telah 
memberi petunjuk serta 
bimbingan yang diperlukan 
baik bagi para pejabat 
structural maupun pejabat 
fungsional yang petugas yang 
terkait. 

  Hawasbid telah melaksanakan tugas 
pengawasannya per empat bulan 
dalam 1 (satu) tahun dengan 
memberikan arahan atau bimbingan 
yang diperlukan bagi pejabat terkait, 
jika ada kendala-kendala maka akan 
disampaikan ke Ketua Pengadilan 

 
 



 

  

 

 

  e. Pelaksanaan tugas 
pengawasan telah dibuat 
laporan secara tertulis 

  Laporan pengawasan dibuat secara 
tertulis oleh masing-masing Hawasbid, 
kemudian wakil ketua atau hakim senior 
menyampaikan hasil laporan 
pengawasan tersebut kepada Ketua 
Pengadilan dan selanjutnya Ketua 
Pengadilan mengirimkan laporan hasil 
pengawasan tersebut ke Pengadilan 
Tingkat Banding 

  f. Laporan tersebut harus telah 
dievalusai dan telah diberikan 
penilaian untuk kepentingan 
peningkatan jabatan 

  Selama ini hasil laporan pengawasan 
belum dijadikan pertimbangan dalam 
penilaian peningkatan jabatan 

  g. Laporan evaluasi hasil 
pengawasan dan penilaiannya 
dikirim ke Pengadilan Tingkat 
Banding dan Mahkamah 
Agung. 

  Laporan hasil pengawasan dikirim ke 
Pengadilan Tingkat Banding per empat 
bulan 

  h. Pimpinan pengadilan baik atas 
permintaan hakim/hakim-hakim 
yang bersangkutan, maupun 
atas inisiatifnya sendiri telah 
memberikan bimbingan yang 
bersifat nasihat atau petunjuk 
umum kepada hakim-hakim 
dalam menangani perkara 
tertentu, terutama dalam 
perkara yang penting, berat 
atau sukar. 

  Ketua Pengadilan melakukan rapat 
terbatas atau briefing yang bersifat 
insidentil  sesuai dengan kebutuhan jika 
ada hal-hal urgen yang harus segera 
dilaksanakan atau diselesaikan 



 

  

 

 

  i. Melaksanakan pertemuan 
berkala sekurang-kurangnya 
dalam sebulan dengan para 
hakim serta pejabat structural, 
dan sekurang-kurangnya sekali 
dalam 3 bulan dengan seluruh 
karyawan. 

  Ketua Pengadilan melakukan 
pertemuan berkala per bulan dan per 
tiga bulan dalam rangka evaluasi 
program kerja 

  j. Langkah-langkah yang telah 
dilakukan dalam hubungan 
antara hakim, pejabat 
kepaniteraan, pejabat 
kesekretariatan dan seluruh 
pegawai dalam rangka 
mewujudkan keserasian dan 
keharmonisan kerja. 

  Ketua Pengadilan dan jajarannya selalu 
melakukan koordinasi dalam 
pelaksanaan tupoksi 

 

  k. Lakukan koordinasi antara 
sesama instansi di 
lingkungan penegak hukum 
dan kerjasama dengan 
instansi lain. 

  - Melakukan pencanangan bersama 
zona integritas dengan instansi 
terkait seperti Ketua Pengadilan 
Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, 
Kapolres, Kemenag serta Dandim. 

- Melakukan koordinasi dan 
kerjasama dengan Kemenag dalam 
hal ini adalah KUA dalam 
pelaksaan sidang keliling dengan 
bersidang di gedung kantor KUA 
setempat. 
 

  l. Memberikan keterangan,    



 

  

 

 

pertimbangan dan nasihat 
hukum kepada instansi 
pemerintah di daerahnya. 

3. Kendala dan 
hambatan 

a. Sarana dan prasarana    Sarana dan prasarana yang terdapat di 
Pengadilan Agama Tondano sudah 
memenuhi standard pelayanan dan juga 
sudah menunjang kinerja aparat 
Pengadilan Agama Tondano. 

  b. Anggaran    Anggaran DIPA 01 telah terserap 94,80 % 
dan DIPA 04 telah terserap 99,72 % 
sampai dengan bulan Desember 2020. 
Anggaran yang belum habis terserap pada 
mata anggaran belanja pegawai sejumlah 
94,80% dan belanja barang sejumlah 
100% sedangkan belanja modal sudah 
terserap 95,92%. 
 

  c. Personil (SDM)   - Semua jabatan pimpinan, jabatan 
fungsional dan struktural telah terisi. 

- Kurangnya pejabat/pegawai Pengadilan 
Agama Tondano untuk mengikuti diklat 
teknis fungsional untuk meningkatkan 
kwalitas SDM pegawai/pejabat yang 
bersengkutan dalam menjalankan 
tupoksinya. 

- Kurangnya personil/SDM dengan latar 
belakang pendidikan sarjana 
komputer/tenaga IT mengingat semua 
pelayanan ke para pencari keadilan 



 

  

 

 

berbasis IT dengan adanya program-
program unggulan Ditjen Badilag dan 
MARI 

4. Faktor-faktor 
yang 
mendukung 

a. Adanya faktor-faktor 
pendukung 

  Terjalinnya kerjasama dan koordinasi 
yang baik dengan instansi terkait/Pemda 
setempat. 

  b. Memanfaatkan faktor-faktor 
pendukung yang ada 

   

  c. Kendala    

 
 

5. Evaluasi 
kegiatan 

a. Rapat khusus untuk 
mengevaluasi kegiatan 

  Melakukan Rapat khusus untuk 
mengevaluasi kegiatan  

  b. Rapat khusus diadakan secara 
rutin. 

  Rapat khusus diadakan per bulan 

  c. Evaluasi yang dilakukan 
berdampak positif tentang 
pelaksanaan kegiatan. 

  Evaluasi yang dilakukan berdampak 
positif karena Ketua Pengadilan akan 
mengetahui capaian-capaian yang telah 
terlaksana serta kendala-kendala yang 
dihadapi dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing bidang 
baik di bidang kepaniteraan maupun 
dibidang kesekretariatan 

 

 

 



 

  

 

 

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik ini 

dibuat dan ditandatangani sesuai kewenangan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh pimpinan. 

 

                                                                                                               Tondano,  21 Januari  2021 

  Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik 
 

  
 
 
 

                                    Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H 
  
 
 
       
     

a 
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LAPORAN  

PENGAWASAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM 

PENGADILAN AGAMA TONDANO  

( PERIODE IV OKTOBER S/D DESEMBER 2020 ) 

 

Berdasarkan Surat Perintah Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama 

Tondano Nomor W18-A4/97/SK/HK.05/1/2021 tanggal 14 Januari 2021, telah dilakukan 

pengawasan Bidang Administrasi Umum di satuan kerja Pengadilan Agama Tondano pada 

tanggal 19 dan 20 Januari 2021. 

Pedoman Pengawasan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Tondano Nomor : W18-A4/84/SK/PS.00/4/2020. 

Setelah pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan instrument pengawasan 

sebagai pedoman, adapun hasil pengawasan dapat di uraikan sebagai berikut : 

A. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana 

 

Kondisi : Masih terdapat beberapa staf pegawai dan unit kerja 

tidak memiliki uraian tugas di meja kerja. 

Kriteria : Peraturan Bada Kepegawaian Negawa Nomor 20 

Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan 

Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian 

Negara. 

Sebab : Pegawai yang belum memiliki uraian tugas adalah 

pegawai yang baru masuk satker PA. Tondano. 

Akibat : Tidak ada kejelasan tugas dari pegawai yang 

bersangkutan. 

Rekomendasi : Sekretaris melalui Kasubag Kepegawaian dan Ortala 

memerintahkan untuk menindaklanjuti temuan di 

atas. 

 

Kondisi : Masih terdapat pegawai yang angka Penilaian 

Kinerja Pegawai hasilnya 0,00 (buruk) 

Kriteria : PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Sebab : Pegawai bersangkutan dengan nilai buruk dalam 

keadaan sakit. 

Akibat : Penilaian kerja saker rendah. 

Rekomendasi : Pimpinan Satuan Kerja mencari solusi terkait 

masalah tersebut. 

 

Kondisi : Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK), belum 

sepenuhnya terkontrol secara keseluruhan. 

Kriteria : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 106-
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1/SEK/KU.01/5/2016 perihal Aplikasi e-LLK 

sebagai pengukuran kinerja secara elektronik yang 

digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja 

Sebab : Laporan Lembar Kerja diselesaikan oleh masing-

masing pegawai. 

Akibat : Tidak bisa diketahui apakah keseluruhan pegawai 

telah membuat Laporan Lembar Kerja tersebut 

Rekomendasi : Pimpinan melalui Sekretaris memerintahkan agar 

selain laporan secara elektronik juga ada bukti 

laporan perbulan disampaikan melalui Kasubag 

Kepegawaian dan Ortala guna sebagai kontrol 

pimpinan. 

 

 

B. Bidang Keuangan dan Umum 

 

Kondisi : Berkas SPM telah tertata dengan pengelolaan yang 

baik. 

Kriteria : PMK Nomor 190/PMK.05/2012 

Sebab : - 

Akibat : - 

Rekomendasi : - 

 

Kondisi : Pengelolaan Surat Menyurat tertata dengan baik. 

Kriteria : Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 dan Perka 

BKN Nomor 24 Tahun 2011 

Sebab : - 

Akibat : - 

Rekomendasi : - 

 

Kondisi : Pengelolaan Inventaris telah terkelola dan tertata 

dengan baik. 

Kriteria : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara. 

Sebab : - 

Akibat : - 

Rekomendasi : - 

 

Kondisi : Belum dilaksanakan tanggap darurat dan kebakaran 

dengan instansi terkait. 

Kriteria : Permenaker RI Nomor 02/MEN/1983, Permenaker 

No.Per.04/MEN/1980, dan Kepmen PU Nomor 

10/KPTS/2000 

Sebab : Telah disurati instansi terkait, namun belum dapat 

dilaksanakan karena terkendala dengan anggaran. 

Akibat : Salah bagian dari kualitas lingkungan kerja yang 

aman dan nyaman belum terpenuhi. 

Rekomendasi : Pimpinan melalui Sekretaris dapat menindaklanjuti 
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kondisi tersebut di atas. 

 

Kondisi : Belum terdapat sarana informasi papan daftar nama 

hakim Pengadilan Agama Tondano pada ruang 

tunggu sidang. 

Kriteria : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA 

Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan 

Sebab : Tidak ada penyerahan data kebutuhan dari 

kepaniteraan sebagai bagian program pelayanan 

sehingga dapat didukung oleh bagian umum sebagai 

penyedia sarana. 

Akibat : Ketersediaan informasi masih belum sempurna. 

Rekomendasi : Pimpinan melalui Panitera dan Sekretaris dapat 

menindaklanjuti kondisi tersebut di atas. 

 

Kondisi : Data sarana Informasi panjar biaya perkara di ruang 

tunggu sidang belum di update (biaya proses dan 

radius). 

Kriteria : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA 

Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan 

Sebab : Tidak ada penyerahan data update kebutuhan dari 

kepaniteraan sebagai bagian program pelayanan 

sehingga dapat didukung oleh bagian umum sebagai 

penyedia sarana. 

Akibat : Ketersediaan informasi masih belum sempurna. 

Rekomendasi : Pimpinan melalui Panitera dan Sekretaris dapat 

menindaklanjuti kondisi tersebut di atas. 

 

C. Bagian Perencanaan Pelaporan dan TI 

 

Kondisi : Pengelolaan penyusunan RKAK/L, Perawatan dan 

Pengelolaan Sistem TI, dan Standarisasi website 

telah dilaksanakan dengan baik. 

Kriteria : SK Dirjen Badilag Nomor 003.a/DjA/SK/I/2015 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui 

website di Lingkungan PA. 

Sebab : - 
Akibat : - 

Rekomendasi : - 
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Mengetahui 

Koordinator Hawasbid 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tondano 

 
 
 
 
  

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.  HUSNUL MA’ARIF, S.HI. 
 
 

 

 

Tondano, 21 Januari 2021 

Hawasbid Administrasi Umum 

 

 



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TONDANO 

A. DASAR HUKUM 

- SK Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor W18-A4/119/SK/PS.00/9/2020 

tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tondano Tahun 2020. 

- Surat Perintah Pengawasan Koordinator Hawasbid Nomor W18-

A4/97/SK/HK.05/1/2021 tanggal 14 Januari 2021. 

B. OBJEK PEMERIKSAAN 

1. Administrasi Perkara 

Bidang ini meliputi pengawasan bidang kepaniteraan muda gugatan, permohonan 

serta pengawasan bidang kepaniteraan muda hukum. Persiapan persidangan, 

minutasi, akta cerai dan pelaporan perkara, memeriksa seluruh register gugatan 

maupun permohonan serta register-register banding, kasasi, PK dan register 

sengketa ekonomi Syariah, register eksekusi, register mediasi, pengawasan 

bidang keuangan perkara, dan register keuangan perkara. 

2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan 

Bidang ini meliputi persiapan persidangan, berkaitan dengan relaas panggilan, 

berita acara sidang, putusan dan minutasi berkas perkara yang telah putus. 

 

C. TEMUAN 

1. Administrasi Perkara 

 

NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

1. Register 
perkara sudah 
sesuai 
 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 
 
Pasal 20 PERMA 
Nomor 3 Tahun 2018 

   

2. Keuangan 
perkara sudah 
sesuai 

Surat Dirtjen Badilag 
Nomor 
0424/DJA/HK.00/II/2019 

   

3. Pelaporan 
perkara 
- LI-PA1 – LI-

PA12 sudah 
sesuai 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

   

4. Pembagian 
perkara sudah 
sesuai dengan 
adanya SK 
Ketua PA 
Tondano 
tentang 
pembagian 
majelis hakim 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

   

 



 

2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan 

 

NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDA
SI 

1. Permohonan/ 
gugatan 
- Tidak ada 

TTD pihak 
pada surat 
permohona
n prodeo 
(55 P) 

- Surat 
permohona
n tidak 
lengkap (60 
P) 

- Tidak ada 
surat 
permohona
n prodeo 
(60 P, 64 
P, 66 P) 

 
 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 
 
Pasal 9 PERMA 
Nomor 1 Tahun 
2014 tentang 
Pedoman 
Pemberian Layanan 
Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak 
Mampu di 
Pengadilan 

 

 
 
lupa 

 
 
Surat 
permohona
n prodeo 
tidak sah 
 
 
Permohona
n harus 
dinyatakan 
tidak dapat 
diterima 
 
Permohona
n prodeo 
tidak dapat 
dikabulkan 

 
 
Segera 
ditanda 
tangani 
 
 
 
Print lagi 
kelengkapa
n surat 
permohonan 
 
 
Lampirkan 
surat 
permohonan 
prodeonya 

2. PMH 
- Tidak ada 

stempel (60 
P) 

 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 
 
 

lupa PMH tidak 
sah 

Segera 
diberi 
stempel 

3. PHS 
- PHS tidak 

ada (64 P) 
- Penetapan 

perintah 
pengumum
an istbat 
nikah 
belum di 
TTD (59 P) 

- PHS belum 
di TTD (60 
P) 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 
 

lupa  
Relaas 
panggilan 
tidak sah 
 
Pengumum
an tidak sah 
 
 
PHS tidak 
sah 

 
Segera 
melengkapi 
PHS 
 
Segera di 
TTD 
 
 
 
Segera di 
TTD 

4. Penunjukan 
PP 
- Tidak ada 

stempel (60 
P) 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

lupa Penunjukan 
PP tidak 
sah 

Segera 
diberi 
stempel 

5. PJSP 
- Tidak ada 

stempel (60 
P) 

- Penunjuka

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

lupa  
PSJP tidak 
sah 
 
Relaas tidak 

 
Segera 
diberi 
stempel 
 



n berbeda 
dengan 
yang 
melaksana
kan 
pemanggila
n (66 P) 

sah Buat PSJP 
baru 
sesuaikan 
dengan JSP 
yang 
melakukan 
pemanggila
n 

6. Pengumuman 
istbat 
- Tidak ada 

TTD dan 
stempel (60 
P, 64 P, 66 
P) 

- Tidak ada 
pengumum
an istbat 
(71 P)  

 
Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

lupa  
 
Pengumum
an tidak sah 
 
 
 
Relaas yang 
ada tidak 
sah 

 
 
Segera 
diTTD dan 
distempel 
 
 
 
Lengkapi 
lembar 
pengumuma
n di berkas 

7. Relaas 
panggilan 
- Relaas P2 

tidak ada 
berita 
acara 
relaasnya 
(63 P) 

- Tidak ada 
TTD pihak 
(66 P) 

- Tidak ada 
TTD JSP 
dan 
stempel (66 
P, 68 P 
tidak ada 
stempel) 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

lupa  
 
Berita acara 
tidak sah 

 
 
Segera diisi 
berita acara 
relaas 
 
 
Segera 
diTTD 
 
 
Segera di 
TTD dan 
diberi 
stempel 
 
 
 

8. Berita Acara 
Sidang 
- BAS 

lanjutan 
belum TTD 
PP dan 
Ketua 
Majelis (98 
G) 

- BAS 
terakhir 
tidak 
disebutkan 
T hadir/ 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

lupa  
 
Minutasi 
tidak 
lengkap 
 
 
 
Putusan 
batal demi 
hukum 
 
 
 

 
 
Segera di 
TTD 
 
 
 
 
perbaiki 
BAS 
 
 
 
 



tidak (101 
G) 

- Pada BAS 
ada 
penyebutan 
T bersedia 
berperkara 
secara e-
court 
padahal 
tidak (112 
g) 

- Menyebutk
an kuasa T, 
padahal T 
tidak 
menggunak
an kuasa 
(112 G) 

Berbedanya 
proses 
persidangan 
 
 
 
 
 
Berbedanya 
proses 
persidangan 

perbaiki 
BAS 
 
 
 
 
 
 
 
Perbaiki 
BAS 

9. Putusan 
- Amar kata 

penghubun
g pada 
BAS dan 
putusan 
berbeda 
(100  G) 

- Belum TTD 
hakim 
anggota 1 
dan 2 (112 
G) 

- Amar pada 
BAS dan 
putusan 
berbeda 
nama pihak 
(55 P) 

- Amar pada 
BAS dan 
putusan 
berbeda 
tanggal 
pernikahan 
(69 P) 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

 
Jarang 
menggunak
an 
instrument 
sidang 
 
 
Lupa 
 
 
 
 
 

 
Perbedaan 
amar  

 
Perbaiki 
amar 
 
 
 
 
 
Segera di 
TTD 
 
 
 
 
 

10
. 

Penyelesaian 
putusan 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

- - - 

11
. 

Pemberitahua
n isi putusan 
 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

- - - 

12
. 

Penyampaian 
Salinan 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 

- - - 



putusan 

13
. 

Minutasi 
- Belum ada 

keseragam
an 
peletakan 
e-summon 

- Belum ada 
keseragam
an 
peletakan 
bukti bayar 
lebih dulu/ 
SKUM 

- Putusan 
dijilid 
terbalik 
(100 G) 

- Perkara 
tidak ada 
pada box 
(gugatan : 
91, 94, 96, 
99, 108-
111, 113-
114) 
(permohon
an : 37, 39, 
40-48, 51-
54, 65, 67, 
74, 76, 79)  

- Ada 
beberapa 
berkas 
yang tidak 
sesuai 
dalam 
pemberian 
nomor 
halaman 

- Peletakan 
bukti 
(SKTM) 
salah 
penempata
n (64 P) 

- Cover 
untuk 
penetapan 
istbat nikah 
jangan 
pakai kata 

Buku II edisi revisi 
tahun 2013 
 
Keputusan Dirtjen 
Badilag Nomor 
056/DJA/HK.05/SK/I/2
020 

 
lupa  

 
Tidak 
sesuai 
aturan 
dalam 
minutasi 

 
Perbaiki 
berkas yang 
telah 
diminutasi 
 
 
Lengkapi 
berkas-
berkas yang 
belum ada 
dalam box 



“melawan” 
karena 
bukan 
contentious 
(71 P) 

 

Demikikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Hakim Pengawas bidang administrasi 

persidangan dan pelaksanaan putusan serta administrasi perkara, dibuat dan 

ditandatangani sesuai kewenangan berdasarkan penguasaan yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 

Tondano, 21 Januari 2021 

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan Serta 

Administrasi Perkara 

 

 

 

Nadzarina Hanuranda, S.H.I. 



LAPORAN  

PENGAWASAN BIDANG SIPP SERTA KEARSIPAN PERKARA  

DAN 11 APLIKASI UNGGULAN DITJEN BADILAG 

PENGADILAN AGAMA TONDANO 

PERIODE IV OKTOBER S/D DESEMBER 2020 

 

Berdasarkan Surat Perintah Pengawasan Nomor W18-

A4/97/SK/HK.05/1/2021, telah dilakukan pengawasan Bidang SIPP serta Kearsipan 

Perkara dan 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag di satuan kerja Pengadilan Agama 

Tondano mulai tanggal 14 – 21 Januari. 

Pedoman Pengawasan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor: W18-

A4/119/SK/PS.00/9/2020. 

Setelah pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan instrument 

pengawasan sebagai pedoman, adapun hasil pengawasan dapat di uraikan sebagai 

berikut : 

A. SIPP serta Kearsipan Perkara 

1. Arsip Perkara digital 

a. Kondisi :  

Data Arsip Perkara mulai dari tahun 2019 belum diperbaharui, dan ada 

beberapa data arsip perkara dengan status dipinjam belum diperbaharui 

statusnya, padahal di ruang arsip berkas tersebut sudah ada; 

b. Kriteria :  

Pembaharuan arsip perkara digital dilakukan secara aktif 

c. Sebab :  

Tidak ada SDM khusus yang ditunjuk untuk melakukan pembaharuan data 

arsip perkara. 

d. Akibat :  

Data arsip perkara tidak ada pembaharuan 

e. Rekomendasi :  

Kepada Panitera agar menunjuk pegawai yang khusus menangani 

pembaharuan data arsip perkara pada aplikasi SIPP; 

2. Template Putusan 

a. Kondisi :  



Template Putusan masih belum disesuaikan dengan Pedoman Putusan 

yang terbaru 

b. Kriteria :  

Format Putusan sesuai dengan Pedoman Penulisan Putusan yang 

dikeluarkan oleh Ditjen Badilag. 

c. Sebab : 

Template masih belum diperbarui sesuai dengan Pedoman Penulisan 

Putusan yang ada 

d. Akibat : 

Masih ada Putusan yang formatnya tidak sesuai dengan Pedoman. 

e. Rekomendasi : 

agar ditindaklanjuti untuk menyesuaikan template Putusan agar sesuai 

dengan Format Pedoman Penulisan Putusan. 

3. Input Data tanggal BHT di SIPP 

a. Kondisi : 

Ditemukan input data BHT yang sama dengan tanggal putusan pada nomor 

perkara 89/Pdt.G/2020/PA.Tdo 

b. Kriteria : 

Tanggal BHT diinput 14 hari setelah pemberitahuan putusan 

c. Sebab : 

Kurang teliti 

d. Akibat : 

Data yang diinput salah 

e. Rekomendasi : 

Agar lebih teliti dalam menginput data BHT 

4. Input tundaan Sidang di SIPP 

a. Kondisi : 

tundaan Sidang di SIPP terkadang diketahui pada hari pelaksanaan sidang 

b. Kriteria : 

Setelah selesai pelaksanaan siding harus sudah diinput tangga penundaan 

sidang 

c. Sebab : 

Panitera Pengganti tidak menginput tanggal tundaan siding secara 

langsung 

d. Akibat : 



Tundaan sidang diketahui secara mendadak pada hari itu juga 

e. Rekomendasi : 

Panitera Pengganti hendaknya menginput tanggal tundaan sidang secara 

langsung setelah pelaksanaan sidang untuk menghindari kejadian tersebut 

5. Arsip Perkara di Ruang Arsip 

a. Kondisi :  

Beberapa perkara yang sudah minutasi tetapi belum masuk dalam box 

meliputi: 

perkara gugatan nomor : 

91, 94, 96, 99, 108-111, 113-114 

perkara permohonan nomor :  

37, 39, 40-48, 51-54, 65, 67, 74, 76, 79 

B. 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag 

1. Aplikasi Notifikasi Perkara 

a. Kondisi :  

- Sistem Error ketika ingin mengakses aplikasi tersebut. Ketika sudah 

mendaftarkan NIK dan Nomor HP muncul menu pop up bahwa 

pendaftaran sudah berhasil, tetapi ketika akan log in dengan user yang 

sudah didaftarkan tidak bisa. 

- Kurang sosialisasi kepada para pihak mengenai adanya aplikasi 

tersebut 

b. Kriteria :  

- Seharusnya dapat diakses sesuai dengan Pedoman Penerapan 9 

Aplikasi Badilag. 

- Para pihak mengetahui adanya aplikasi tersebut untuk memudahkan 

dalam berperkara 

c. Sebab :  

- Sistem Aplikasi belum siap sepenuhnya untuk diakses para pihak. 

- Kurang dilakukan sosialisasi 

d. Akibat :  

- Aplikasi belum dapat diimplementasikan dengan optimal. 

- Masih sedikit pengguna aplikasi tersebut 

e. Rekomendasi :  



- Kepada tim IT Badilag (Pengembang Aplikasi) agar menindaklanjuti 

error System pada aplikasi tersebut, supaya dapat diimplementasikan 

dengan optimal. 

- Kepada petugas PTSP dan Bagian IT agar mensosialisasikan adanya 

aplikasi tersebut yang dapat didownload oleh para pihak di playstore, 

kepada bagian IT agar mensosialisasikan melalui website dan akun 

media social PA Tondano 

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan 

a. Kondisi :  

- Sistem Error ketika ingin mengakses aplikasi tersebut. Ketika sudah 

mendaftarkan NIK dan Nomor HP muncul menu pop up bahwa 

pendaftaran sudah berhasil, tetapi ketika akan log in dengan user yang 

sudah didaftarkan tidak bisa. 

- Kurang sosialisasi kepada para pihak mengenai adanya aplikasi 

tersebut 

b. Kriteria :  

- Seharusnya dapat diakses sesuai dengan Pedoman Penerapan 9 

Aplikasi Badilag. 

- Para pihak mengetahui adanya aplikasi tersebut untuk memudahkan 

dalam berperkara 

c. Sebab :  

- Sistem Aplikasi belum siap sepenuhnya untuk diakses para pihak. 

- Kurang dilakukan sosialisasi 

d. Akibat :  

- Aplikasi belum dapat diimplementasikan dengan optimal. 

- Masih sedikit pengguna aplikasi tersebut 

e. Rekomendasi :  

- Kepada tim IT Badilag (Pengembang Aplikasi) agar menindaklanjuti 

error System pada aplikasi tersebut, supaya dapat diimplementasikan 

dengan optimal. 

- Kepada petugas PTSP dan Bagian IT agar mensosialisasikan adanya 

aplikasi tersebut yang dapat didownload oleh para pihak di playstore, 

kepada bagian IT agar mensosialisasikan melalui website dan akun 

media social PA Tondano 

3. Aplikasi Antrean Sidang 



a. Kondisi :  

- Sistem Error ketika ingin mengakses aplikasi tersebut. Ketika sudah 

mendaftarkan NIK dan Nomor HP muncul menu pop up bahwa 

pendaftaran sudah berhasil, tetapi ketika akan log in dengan user yang 

sudah didaftarkan tidak bisa. 

- Kurang sosialisasi kepada para pihak mengenai adanya aplikasi 

tersebut 

b. Kriteria :  

- Seharusnya dapat diakses sesuai dengan Pedoman Penerapan 9 

Aplikasi Badilag. 

- Para pihak mengetahui adanya aplikasi tersebut untuk memudahkan 

dalam berperkara 

c. Sebab :  

- Sistem Aplikasi belum siap sepenuhnya untuk diakses para pihak. 

- Kurang dilakukan sosialisasi 

d. Akibat :  

- Aplikasi belum dapat diimplementasikan dengan optimal. 

- Masih sedikit pengguna aplikasi tersebut 

e. Rekomendasi :  

- Kepada tim IT Badilag (Pengembang Aplikasi) agar menindaklanjuti 

error System pada aplikasi tersebut, supaya dapat diimplementasikan 

dengan optimal. 

- Kepada petugas PTSP dan Bagian IT agar mensosialisasikan adanya 

aplikasi tersebut yang dapat didownload oleh para pihak di playstore, 

kepada bagian IT agar mensosialisasikan melalui website dan akun 

media social PA Tondano 

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan 

a. Kondisi :  

Tidak ada temuan 

b. Kriteria :  

- 

c. Sebab :  

- 

d. Akibat :  

- 



e. Rekomendasi : 

- 

5. Comand Center/Media Center 

a. Kondisi :  

Tidak tersedia sirkulasi udara yang cukup, sehingga terkadang ketika suhu 

udara menjadi naik akan terasa panas 

b. Kriteria :  

Ruangan media center hendaknya dibuat senyaman mungkin karena 

banyak dilangsungkan kegiatan didalam ruangan tersebut dalam jangka 

waktu yang tidak singkat 

c. Sebab :  

Jendela tertutup rapat dan tidak ada ventilasi yang cukup; 

d. Akibat :  

Ketika ada kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, 

peserta menjadi tidak nyaman dan kepanasan 

e. Rekomendasi : 

Agar jendela dibuka atau disediakan mesin pendingin ruangan supaya 

kondisi tetap nyaman meskipun harus melaksanakan kegiatan untuk jangka 

waktu yang lama 

6. Aplikasi PNBP Fungsional 

a. Kondisi :  

Masih ditemukan double data ketika data PNBP di validasi oleh Bendahara 

Penerimaan. 

b. Kriteria : 

Sesuai dengan Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Badilag 

c. Sebab : 

Aplikasi PNBP Funngsional masih dalam pengembangan 

d. Akibat : 

ditemukan double data ketika validasi 

e. Rekomendasi : 

Kepada tim IT Badilag (Pengembang Aplikasi) agar menindaklanjuti error 

System pada aplikasi tersebut, supaya dapat diimplementasikan dengan 

optimal. 

7. Aplikasi E-Eksaminasi 

a. Kondisi :  



Beberapa hakim belum memiliki akun untuk dapat mengakses aplikasi E-

Eksaminasi 

b. Kriteria :  

Setiap hakim memiliki akun dengan username dan password untuk dapat 

mengakses aplikasi E-Eksaminasi 

c.  Sebab :  

Belum diajukan permohonan akun ke Pengadilan tingkat Banding atau ke 

Ditjen Badilag 

d. Akibat :  

Beberapa hakim belum memiliki akun dan tidak dapat mengakses aplikasi 

E-Eksaminasi 

e. Rekomendasi : 

Agar diajukan permohonan pembuatan akun bagi para hakim ke 

Pengadilan Tingkat Banding atau ke Ditjen Badilag 

8. Aplikasi E-Register 

a. Kondisi : 

Data Register perkara pada aplikasi E-Register belum di validasi sejak 

Januari 2020  

b. Kriteria : 

Sesuai dengan Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Badilag, agar dilakukan 

validasi data register perkara harian pada akhir hari Kerja oleh Ketua, 

Wakil Ketua, Panitera dan Panitera Muda. 

c. Sebab : 

Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Badilag belum sepenuhnya dibaca. 

d. Akibat : 

Validasi data register perkara harian tidak dilakksanakan. 

e. Rekomendasi : 

Agar ditindaklanjuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Panitera Muda. 

9. Aplikasi E-Keuangan 

a. Kondisi :  

Tidak ada temuan 

b. Kriteria :  

- 

c.  Sebab :  

- 



d. Akibat :  

- 

e. Rekomendasi : 

- 

10. aplikasi Validasi Akta Cerai 

a. Kondisi :  

Kurang sosialisasi kepada para pihak untuk mendownload aplikasi tersebut 

untuk memvalidasi akta cerai 

b. Kriteria : 

Para pihak dapat mengetahui keabsahan akta cerai dengan mudah melalui 

aplikasi yang sudah disediakan 

c. Sebab : 

Kurang dilakukan sosialisasi 

d. Akibat : 

Belum banyak pihak yang tahu tentang aplikasi tersebut 

e. Rekomendasi : 

Kepada petugas PTSP khususnya bagian Meja III dan Bagian IT agar 

mensosialisasikan adanya aplikasi tersebut yang dapat didownload oleh 

para pihak di playstore. 

11. Aplikasi Gugatan Mandiri 

a. Kondisi :  

Aplikasi sudah diimplementasikan dengan melampirkan menu gugatan 

mandiri pada halaman awal website, namun masih minim sosialisasi untuk 

penggunaan Gugatan Mandiri bagi para pihak yang ingin membuat 

gugatan atau permohonan secara individu. 

b. Kriteria : 

Seluruh para pencari keadilan dapat merasakan kemudahan dalam 

membuat surat gugatan ataupun surat permohonan 

c. Sebab : 

Belum disosialisasikan secara massif kepada para pencari keadilan untuk 

menggunakan aplikasi tersebut 

d. Akibat : 

Pengguna aplikasi masih sangat sedikit dan hanya sedikit orang yang bisa 

merasakan manfaatnya 

e. Rekomnedasi : 



Kepada Bagian IT dan Petugas PTSP agar mensosialisasikan lebih sering 

tentang adanya aplikasi gugatan mandiri tersebut. 

 

 

21 Januari 2021 

Hawasbid SIPP serta Kearsipan Perkara & 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag 

 

 

Nurul I’anatul Fajriyah, S.H. 
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