
Laporan  Tindak  Lanjut Hasil Pengawasan 
Pengadilan Agama Sungguminasa  

Triwulan III Tahun 2022 
 

 
Halaman 1 dari 6 . 

 

TINDAK LANJUT 

HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN HAKIM PEGAWAS BIDANG  

PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 

TRIWULAN III TAHUN 2022 

 

 

A. MANAJEMEN PERADILAN 

Hakim Pengawas Bidang: Drs. M. Thayyib HP 

Laporan Hasil Pengawasan: 27 September 2022 

Temuan Pengawasan: 

1. Kondisi :  Ruang arsip perkara tidak dilengkapi dengan  alat monitor, 

pengadaan alat scan; 

 Kriteria  :  Ruang pengarsipan perkara seharusnya dilengkapi dengan 

peralatan tersebut; 

 Sebab : Sementara diusahakan untuk pengadaan alatnya;  

 Akibat : Ruangan tidak nyaman dan ruangan menjadi sumpek; 

 Rekomendasi : Dilengkapi dengan peralatan PC dan Scanner 

 Tindak Lanjut : Sudah dilengkapi  

   (lihat eviden tindak lanjut temuan A1) 

2. Kondisi :  Tidak ada petugas khusus pengelola Arsip Perkara; 

 Kriteria  : Seharusnya ada Petugas Khusus yang ditempatkan pada 

ruang arsip perkara untuk mengontrol arsip perkara; 

 Sebab : Keterbatasan Personil; 

 Akibat : Keluar masuknya berkas tidak terkontrol dengan baik; 

 Rekomendasi : Seharusnya ada Petugas Khusus untuk arsip 

 Tindak Lanjut : Sudah ada petugas khusus untuk pengelolaan arsip 

   (lihat eviden tindak lanjut temuan A2) 

3. Kondisi : Petugas bank sebagai penerima panjar biaya perkara 

ditangani oleh petugas yang bukan dari petugas bank; 

 Kriteria  :  Seharusnya panjar biaya perkara diterima oleh petugas 

dengan SK bank; 

 Sebab :  Petugas yang diberi tugas untuk itu tidak di sertai dengan SK 

bank; 
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 Akibat :  Tidak sesuai dengan aturan; 

 Rekomendasi : panjar biaya perkara diterima hanya oleh petugas dengan SK 

bank 

 Tindak Lanjut : Sudah ada petugas Bank disertai SK 

   (lihat eviden tindak lanjut temuan A3) 

4. Kondisi : Belum dilaksanakan sosialisasi hal adanya layanan Cuma-

Cuma (prodeo); 

 Kriteria  :  Perlu diadakan kegiatan tersebut agar masyarakat 

mengetahui layanan tersebut; 

 Sebab :  Penanggungjawab program tersebut belum melasanakan 

tugasnya; 

 Akibat :  Penyerapan anggaran mengenai layanan prodeo tidak 

maksimal; 

 Rekomendasi :  Dilakukan sosialisasi mengenai layanan Cuma-Cuma 

(Prodeo) melalui media sosial 

 Tindak Lanjut : Sudah disosialisasikan informasi mengenai layanan Cuma-

Cuma (Prodeo)  pada kanal media sosial PA Sungguminasa  

   (lihat eviden tindak lanjut temuan A4) 

 

5. Kondisi : Tidak diadakan papan bicara WAJIB LAPOR bagi para 

pengunjung pengadilan; 

 Kriteria  :  Sebaiknya diadakan  papan bicara tersebut; 

 Sebab : Sementara diusahakan; 

 Akibat : pengendara terkadang tidak melihat keberadaan pos jaga; 

 Rekomendasi : agar dibuatkan dan dipasang papan wajib bicara WAJIB 

LAPOR di pos security 

 Tindak Lanjut : Sudah dibuat dan dipasang papan bicara WAJIB LAPOR di 

pos satpam 

   (lihat eviden tindak lanjut temuan A5) 
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B. ADMINISTRASI PERKARA 

Hakim Pengawas Bidang: Drs. M. Thayyib Hp 

Laporan Hasil Pengawasan: 27 September 2022 

Temuan Pengawasan: 

1. Kondisi : Buku ATK perkara masih ada yang belum sepenuhnya terisi  

                             seperti pada bulan Juni, Juli,  Agustus dan September 2022; 

 Kriteria :  Seharusnya setiap bulan diisi buku tersebut sesuai dengan 

penerimaan dan pengeluaran; 

 Sebab :  Ada perbaikan pada buku  ATK perkara tersebut; 

 Akibat : Tidak bisa diketahui penerimaan dan pengeluaran tiap akhir 

bulan; 

 Tindak Lanjut : Buku ATK Perkara sudah dilengkapi (lihat eviden tindak 

lanjut temuan B2). 

 

2. Kondisi : Pemberkasan perkara sudah one day minute, namun perkara 

yang sudah minut belum langsung ke ruang arsip; 

 Kriteria :  Seharusnya setelah minutasi berkas sudah rampung dan siap 

dimasukkan ke box; 

 Sebab :  Perkara sebelum dimasukkan ke ruang arsip discane dulu 

baru dijahit yang memerlukan waktu yang cukup lama; 

 Akibat : Banyak perkara yang sudah minute belum dimasukkan di box. 

 Tindak Lanjut : Perkara yang sudah diminute sudah dimasukkan di box dan 

diletakkan di ruangan arsip. 

   (lihat eviden tindak lanjut temuan B3) 

3. Kondisi : Prosedur Penerimaan permohonan banding sudah baik 

namun masih ada yang pengirimannya lebih dari satu bulan, 

perkara Nomor 1043/Pdt.G/2021; 

 Kriteria :  seharusnya 1 bulan sejak pendaftaran sudah dikirim ke PTA; 

 Sebab :  Perkara Bantuan 

 Akibat : Keterlambatan pengiriman dokumen. 

 Tindak Lanjut : Permohonan Banding sudah diterima oleh PTA 

   (lihat eviden tindak lanjut temuan B4). 
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C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

Hakim Pengawas Bidang: Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. 

Laporan Hasil Pengawasan: 27 September 2022 

Temuan Pengawasan: 

1. Kondisi : Minutasi perkara belum tepat waktu 

 Kriteria :  Minutasi berkas perkara mengikuti pola one day minute; 

 Sebab :  Belum optimalnya pengecekan berkas secara berkala serta 

belum tertatanya secara baik sistem kerja panitera 

pengganti; 

 Akibat :   Tidak terpenuhinya target minutasi one day minute. 

 Tindak Lanjut : Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengembangkan 

dan mengaktifkan sharing folder berkas dinamis, yaitu 

pemanfaatan local sharing folder sebagai pusat 

pengendalian atau bank data bagi seluruh dokumen berkas 

perkara yang dioperasikan secara fungsional sesuai dengan 

tugas masing-masing, sehingga seluruh aparat dapat 

menyimpan maupun mengakses dokumen perkara yang 

dibutuhkan untuk kepentingan perbaikan, kontrol dan 

referensi dalam pembuatan berita acara maupun putusan 

  (lihat eviden tindak lanjut pada lampiran C1) 
 

 
D. ADMINISTRASI UMUM 

Hakim Pengawas Bidang: Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. 

Laporan Hasil Pengawasan: 27 September 2022 

Temuan Pengawasan: 

1. Kondisi :  Penanggung jawab barang dalam ruangan tidak terupdate; 

 Kriteria  :  Penanggung jawab barang dalam ruangan harus terupdate 

agar jelas siapa personil yang bertanggung jawab atas 

keberadaan barang dalam ruangan; 
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 Sebab :  Adanya mutasi penanggung jawab ruangan yang telah 

ditetapkan; 

 Akibat :  Tidak ada penanggung jawab atas keberadaan barang 

dalam ruangan sehingga akurasi serta keberadaan barang 

sulit dipertanggungjawabkan; 

 Rekomendasi : Harus segera dilakukan penunjukan penanggung jawab 

ruangan; 

 Tindak Lanjut : Penanggung jawab ruangan sudah diperbaharui dan telah 

sesuai dengan keadaan sekarang; 

   (lihat eviden tindak lanjut temuan D1) 

2. Kondisi :  Instrumen check list kebersihan kantor di setiap ruangan 

tidak berjalan; 

 Kriteria  :  Prosedur check list kebersihan kantor disetiap ruangan 

harus dijalankan secara berkesinambungan untuk 

memenuhi standar kerja serta sebagai instrumen quality 

kontrol; 

 Sebab :  Instrumen check list kebersihan tidak diperbaharui; 

 Akibat :  Tidak berjalannya SOP khususnya berkaitan dengan 

kebersihan dan sulitnya melakukan evaluasi kinerja 

kebersihan; 

 Rekomendasi : Pembaharuan check list kebersihan harus segera 

dilaksanakan; 

 Tindak Lanjut : Pengisian check list kebersihan sudah dilaksanakan secara 

aktif oleh seluruh petugas kebersihan; 

   (lihat eviden tindak lanjut temuan D2) 

 
E. PELAYANAN PUBLIK 

Hakim Pengawas Bidang: Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. 

Laporan Hasil Pengawasan: 27 September 2022 

Temuan Pengawasan: 

1. Kondisi :  Kursi diruang tunggu kurang teratur 

 Kriteria  :   Ruang tunggu harus rapi dan teratur 
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 Sebab :  Petugas tidak mengecek secara berkala 

 Akibat : Kondisi ruang tunggu pada jam sibuk pelayanan kurang 

teratu 

 Rekomendasi : Agar disampaikan melalui briefing kepada petugas untuk 

mengecek secara berkala keteraturan dan kerapihan ruang 

tunggu 

Tindak Lanjut : Sudah disampaikan melalui briefing kepada petugas untuk 

mengecek secara berkala keteraturan dan kerapihan ruang 

tunggu dan sudah dicek secara berkala. 

 

Sungguminasa, 30 September 2022 

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa 

 

 

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. 


