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NOTULEN RAPAT EVALUASI BULANAN 
PERIODE PEBRUARI 2020 

PENGADILAN AGAMA UNAAHA 
 

1. Hari/ Tanggal : Senin, 10 Pebruari 2020 

Jam : 13.00 s/d selesai 

Tempat : Ruang Rapat PA Unaaha 

Agenda : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bulanan  

Implementasi 9 Aplikasi Inovasi badilag 

Pembinaan dan Pengawasan Aparat Pengadilan 

2. Pimpinan Rapat : Najmiah Sunusi, S.Ag, MH 

(Ketua Pengadilan Agama Unaaha) 

Moderator : Faryati Yaddi, SH, MH (Panmud Hukum) 

Peserta :Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai 

 dan tenaga kontrak 

Jumlah Hadir :22 orang, Daftar hadir terlampir 

 
 

I. Pembukaan 

Rapat dibuka pukul 13.00 WITA dipandu oleh Panitera Muda Hukum 

Pengadilan Agama Unaaha, setelah sebelumnya melaporkan kepada 

pimpinan rapat bahwa rapat intern kepaniteraan dan unit 

kesekretaritan telah dilaksanakan masing-masing unit. Moderator 

mengecek absensi apakah peserta sudah korum atau belum, dan 

jumlah peserta yang hadir lebih dari 50% jumlah total personel maka 

Rapat dinyatakan korum; 

 

II. Pembahasan Bidang Kepaniteraan 

Kinerja Bidang Kepaniteraan disampaikan oleh Faryati Yaddi, SH, 

MH, yang pada intinya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

- Perkara yang masuk hingga 31 Januari 2020, jumlah Permohonan 

21 perkara dan Gugatan sebanyak 21 perkara, 28 perkara putus, 

sisa Gugatan 48, Permohonan sebanyak 17 perkara, total 65 

perkara per 31 Januari 2020, per-tanggal hari ini tunggakan 

perkara masih ada 48 perkara; 
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- Persentase penyelesaian SIPP 56,25%, masih jauh dari target 

kepaniteraan sehingga perlu di tingkat genjot penyelesaian 

perkaranya; 

- Jumlah perkara E-court yang masuk per januarai sebanyak 17 

perkara dan  e-litigasi sebanyak 1 perkara, yang merupakan sisa 

perkara tahun 2019; 

 

III. Pembahasan Bidang Kesekretariatan 

Bidang kesekretariatan disampaikan langsung oleh Aminuddin, SH 

(Sekretaris), yang pada intinya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

- Laporan Realisasi Anggaran per 31 Januari 2020 sebesar 5,20%, 

belum banyak belanja barang di bulan pertama, karena pada 

awal tahun, masih berupa persiapan pelaksanaan anggaran dan 

ada pergantian Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama 

Unaaha dari Candra, Amd kepada Jumriani, S.Keb, dan proses 

awal tahun di KPPN; 

- Sedangkan untuk Realisasi DIPA 04 posisi per 31 Januari 2020, 

baru untuk pengeluaran kegiatan prodeo, sebanyak 1.930.000;, 

- Untuk kegiatan sidang diluar gedung, januari belum ada 

teralisasi, namun hingga tanggal 10 pebruari, sudah ada realisasi 

di Kecamatan Besulutu; namun belum dipertanggungjawabkan 

dan akan masuk pada Laporan Realisasi anggaran Pebruari, yang 

dilaporkan di bulan Maret; 

- Program yang sudah dilaksanakan, yaitu pembenahan PTSP dan 

penataaan ruang sidang, walaupun masih ada hal-hal yang belum 

lengkap dan masih perlu dibenahi; 

- Masalah petugas kebersihan telah di atur sesuai jadwal dan 

petugasnya;  

- Pembaruan data Kepegawaian di SIKEP, Pengisian SKP agar 

dipantau setiap hari, dan juga website agar di update website 

setiap hari; 

- Implementasi 9 Aplikasi badilag, agar disampaikan pelaksanaanya 

dan melaporkan jika terdapat kendala dalam aplikasinya; 
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IV. Tanggapan / Penyampaian Najmiah Sunusi, S.Ag, MH (Ketua) 

- Sebagaimana yang disampaikan Panmud Hukum, perlu diketahui 

banyak perkara yang masuk namun belum diputus, supaya ini 

menjadi perhatian majelis, panitera pengganti dan jurusita agar 

melaksanakan percepatan penyelesaian perkara sesuai 

wewenangnya masing-masing; 

- Terakit dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Unaaha 

yang masuk dalam daftar TPM bulan Pebruari 2020 An. Zulfahmi 

yang akan mutasi keluar daerah, sehingga perlu difikirkan 

bagaimana agar penyelesaian perkara dapat tetap berjalan, 

karena, nantinya menyisakan 3 orang Hakim atau satu majelis 

saja, dan perlu koordinasi lebih lanjut apakah dapat dibentuk 

Hakim tunggal untuk percepatan penyelesain perkara; 

- Kemudian pelaksanaan sidang diluar gedung yang baru 

dilaksanakan satu kali di Bulan Pebruari yaotu di Kecamatan 

Besulutu, maka perlu koordinasi lebih dengan KUA KUA terutama 

terhadap KUA yang telah siap seperti KU Lasolo Kepulauan; 

- Pembenahan ruang sidang telah dilakukan, namun hasil penilaian 

banding, Pengadilan Agama Kolaka yang akan mewakili lomba 

dekorum ruang sidang, sekalipun demikian penataan ruangan 

harus tetap di benahi bukan hanya sekedar untuk mengikuti 

perlombaan; 

- Hasil rapat koordinasi dengan PTA, bahwa pelayanan PTSP harus 

menyesuaikan petunjuk yang berlaku,  

- Yang terpenting dalam pelaksanaan ZI adalah adanya perubahan 

mainset seluruh pegawai / aparat teruatama mengenai kualitas 

pelayanan dan kebersihan, selaian tampilan dan ketersediaan 

sarana prasarana pengadilan; 

- Agar petugas pada pelayanan selalu berada ditempat / meja 

layanannya pada jam pelayanan, karena terkait dengan kepuasan 

dan persepsi masyarakat kan pelayanan Pengadilan; 

- Untuk kebersihan gedung dan halaman kantor, perlu melibatkan 

seluruh aparat, tidak hanya petugas cleaning service, tapi semua 

pegawai ikut aktif melaksanakan kebersihan; 
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- Kerja bakti dilakukan secara berkala, bukan hanya setiap hari 

jumat, namun juga setiap hari kerja pada sore harinya ketika 

tidak ada pekerjaan yang mendesak; 

- Pelaksanaan 9 aplikasi, yang belum dapat efektif digunakan 

anata lain Aplikasi PNBP , dan Aplikasi data Kemiskinan, 

- Kemudian tambahan inovasi baru antara lain Aplikasi Gugatan 

Mandiri dan Aplikasi e-tamu; 

- Penilaian Kinerja SIPP berupa raport bulanan; 

- Survey kepuasan masyarakat berbasis android, perlu dilengkapi 

perangkat sarananya , berupa tab android; 

- Aplikasi absensi, agar dapat diaplikasikan agar dapat mencontoh 

PA Palangkaraya; 

- E-litigasi perlu simulasi persidangan untuk Hakim tentang teknis 

pelaksanaan e-litigasi; 

- Tanda tangan elektronik, wajib digunakan untuk pengajuan 

dokumen-dokumen elektronik, yang telah memiliki akun email 

Mahkamah Agung yaitu: Ketua, Panitera dan Sekretaris; 

- Jam pelayanan agar sama dengan jam kantor, tidak dapat 

membatasi jam layanan, misalnya hanya hingga jam 3 sore; 

- Sesuai yang disampaikan pada pembinaan rapat koordinasi 

pimpinan di PTA Sultra, untuk Pengadilan Agama yang 

memperoleh 10 besar kinerja SIPP berturut turut, maka personel 

Pengadilan dapat memilih dimana lokasi pindah kerja yang 

diinginkan; 

- Perlu penutup, karpet untuk ruang sidang dan tangga baik untuk 

mempercantik tampilan tangga dan tuang sidang; 

- Kelengkapan sarana ruang sidang, teleconference perlu 

dilengkapi, ini untuk keperluan sidang elektronik atau e-litigasi; 

- Untuk memenuhi kebersihan ruangan dan kantor secara umum, 

selain harus mengoptimalkan tenaga cleaning service yang ada, 

seluruh pegawai perlu kerjasama untuk bersama-sama 

memelihara kebersihan; 
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V. Paparan masalah Pengawasan oleh Ketua 

- Laporan LHKPN untuk Hakim dan pejabat yang wajib lapor, 

menjadi tolok ukur transparansi dan upaya anti korupsi pejabat 

negara, ini wajib untuk diperhatikan; 

- Termasuk laporan LHKASN untuk seluruh pegawai tetap wajib 

untuk disampaikan; 

- Ketelitian dalam membuat produk pengadilan seperti putusan, 

berita acara sidang, perlu lebih diperhatikan, sebelum putusan 

atau bas tersebut final dan diberikan ke para pihak , atau 

dipublikasi keada publik, kurang telitinya pembuatan dokumen 

dapat berakibat fatal, apalagi kekeliruan yang bersifat subtantif; 

- Termasuk ketelitian administrasi dalam penerimaan perkara 

dipelayanan, agar diteliti administrasi surat-suart gugatan yang 

masuk, untuk menghindarai terjadinya kesalahan lainnya 

nantinya; 

- Ketua mengingatkan point point KMA tentang pengawasan aparat 

pengadilan, yang harus ditaati sebagai acuan kedisiplinan seluruh 

aparat pengadilan, diantaranya masalah kedisiplinan, izin keluar 

kantor, masalah integritas pemberian sesuatu dari para pihak, 

dan menjaga marwah dan tingkah laku aparat dimasyarakat; 

pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang; 

 

VI. Penutup 

Moderator rapat berterimakasih atas kehadiran dan pelaksanaan 

rapat evaluasi ini, kemudian Rapat ditutup oleh Moderator, pada 

pukul 12:00 WITA; 

 
Unaaha, 10 Pebruari 2020 
Notulis, 
 

ttd 
 
Yudi Wijaya, SH 
 

 
 
 
 
 

Mengetahui,  
Ketua 
 
ttd 
 
Najmiah Sunusi, S.Ag, MH 
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DOKUMENTASI RAPAT BULANAN 2020 
SENIN, 10 PEBRUARI 2020 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


