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       NOTULEN RAPAT 
 
 

Hari / Tanggal / Waktu Jumat / 23 Agustus 2019 / Pukul 14.00 – 16.00 WIB 

Tempat Ruang Sidang Pengadilan Agama Sungai Raya 

Pimpinan Rapat Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya 

Peserta Rapat 

1. Hakim; 
2. Panitera; 
3. Sekretaris; 
4. Staf; dan 
5. Honorer  

AGENDA RAPAT 

- Evaluasi Kinerja Bulanan 
 

Rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya, yang dilanjutkan oleh pengarahan dan 

agenda rapat oleh Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya: 

PEMBAHASAN : 

1. E-Register dan e-Keuangan; 

2. Penggunaan Aplikasi Blanko Terintegrasi (ABT); 

3. Keikutsertaan dalam kegiatan Dharmayukti; 

4. Mengoptimalkan peran Tim Pengelola Website 

 

HASIL RAPAT : 

• Administrasi Kepaniteraan 

1. Register manual sebelum diberlakukan e-register harus segera lengkapi dan ditulis, dan 

diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menginput data, dan agar diperhatikan kecocokan 

datanya dengan register manual; 

2. Diadakan aplikasi formulir administrasi persidangan bantu (PMH, PHS, dan lain-lain) di luar 

SIPP; 

3. User Admin SIPP PA Sungai Raya, terutama Panitera Pengganti dan Jurusita diminta agar 

lebih teliti dan cermat dalam setiap penginputan ke dalam SIPP karena jadual sidang sering 

kali tidak diisi dan atau banyak keliru; 

4. Diharapkan ABT dapat dimanfaatkan untuk membantu percepatan penyelesaian berkas 

perkara (minutasi) khususnya dalam pembuatan BAS dan putusan; 

5. Jika ada PMH perubahan, PMH sebelumnya sebaiknya tidak dibuang, tetap harus ada karena 

untuk tertib administrasi (kronologi proses penanganan perkara menjadi jelas); 

6. Berdasarkan hasil pembinaan dalam kegiatan bedah berkas di PTA Pontianak beberapa 

bulan yang lalu, Relaas, khususnya bagi pihak yang tidak hadir, dimasukkan ke dalam BAS, 

bukan sebagai lampiran, karena relaas diperiksa dalam sidang; 

7. Ditemukan isi BAS persis dengan gugatan, sementara dengan isi putusan, hal ini 

kemungkinan terjadi dikarenakan fakta yang ditemukan di dalam sidang berbeda dengan 

yang tertera dalam gugatan. Sehingga Panitera Pengganti harus mencatat materi sidang dan 

dituangkan dalam BAS agar tidak ada perbedaan dengan putusan; 

8. Berdasarkan hasil pembinaan Hatiwasda, sumpah saksi dalam BAS ditulis dalam bentuk 

kalimat langsung; 
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9. Pembahasan perlu tidaknya putusan dalam BAS dibacakan pada sidang ikrar talak; 

10. Mengingatkan kembali bahwa SIPP setelah dicek berdasarkan riwayatnya ditemukan 

beberapa data yang hilang atau tidak sesuai dengan yang senyatanya, dan hal itu disebabkan 

data perkara yang bersangkutan pernah dihapus → apabila ada kesalahan dan ingin 

menghapus atau merubah data yang sudah terlanjur diinput agar berkomunikasi dengan 

admin terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan entry data/hilangnya data; 

11. Data mediasi masih ada yang tidak diinput di SIPP, sehingga mediator diaharapkan agar 

segera input data untuk validitas laporan perkara; 

12. Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu, agar Panitera mempersiapkan MOU yang 

ditandatangani oleh Ketua PA, Bupati dan Kepala Kemenag, sehingga diharapkan agar dapat  

berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait tersebut; 

13. PA Sungai Raya sebenarnya belum waktunya mengikuti APM dan ZI, namun karena 

merupakan program unggulan Badilag maka sebaiknya kita berusaha untuk dapat 

melakukannya mengikuti jadual yang ada. Dokumen ZI yang sudah dibuat diharapkan agar 

segera diprint, kemudian rencana pemilihan Agent of Change dan Role Model akan 

ditentukan berdasarkan kriteria yang akan ditentukan, kemudian dipilih melalui voting dan 

dibuatkan SK; 

14. Kepaniteraan perlu adanya pengadaan scanner untuk alih media berkas perkara. 

 

• Wakil Ketua : 

1. Pengelolaan bantuan panggilan dari luar sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 2014; 

2. Strategi menghindari tunggakan perkara di akhir tahun (untuk perkara ghoib). 

 

• Sekretaris : 

1. Nilai Triwulan khususnya bidang kesekretariatan menurun, namun saat ini sudah diperbaiki; 

2. Web belum terisi lengkap, Tim Pengelola Website khususnya bagian Kepaniteraan 

diharapkan dapat membantu memberikan sumber data kepada pengelola web untuk 

diupload di web; 

3. Struktur Organisasi Kepegawaian perlu diupdate. 

 

• Lain-lain 

1. Kegiatan olahraga hari Jumat, disarankan ada kegiatan senam atau pengadaan perlengkapan 

tenis meja; 

2. Usahakan agar anggota DYK hadir dalam setiap kegiatan. Menyampaikan hasil rapat internal 

pengurus Dharmayukti di Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 9 Agustus 2019 bahwa 

diharapkan seluruh perhimpunan istri-istri seluruh pegawai diharapkan turut berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan Dharmayukti, dan berkomitmen bahwa adanya ketidakhadiran pada 

setiap kegiatan akan diwajibkan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan setiap 2 

bulan sekali, yaitu: 1) Jajaran Hakim sebesar Rp. 60.000,-; 2) Panitera & Pejabat Struktural 

sebesar Rp. 40.000,-: 3) Jurusita & Jurusita Pengganti sebesar Rp. 30.000,- ; 4) Staf sebesar 

Rp. 20.000,-.; 
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3. Seluruh pegawai khususnya pada bagian pelayanan diharapkan agar menjaga ketelitian 

dalam mengecek foto identitas diri (KTP) pemohon apakah sama/sesuai dengan dengan 

aslinya, hal ini bertujuan agar terhidar dari praktik percaloan. 

 

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya dan daftar hadir 

terlampir. 

 

 Sungai Raya, 23 Agustus 2019 

Dibuat oleh, Diketahui oleh 

 Ketua, 

 

 

     Luluk Septian Dini, S.Psi            Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H. 


