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1
ADMINISTRASI PERSIDANGAN
Masih terdapat kejadian relaas panggilan terlambat diberikan sebelum sidang dilaksanakan;
Seharusnya Jurusita/JSP yang bertugas memanggilpara pihak segera memberikan relaas panggilan perkara yang ditanganinya sebelum persidangan berlangsung;

Lihat : Pasal 21 Rv
JS/JSP pada kenyataannya memang belum melaksanakan pemanggilan atau terlambat memanggil dan beralasan relaas ketinggalan;
Pihak berperkara dirugikan karena perkara akan ditunda dengan agenda pemanggilan ulang dengan alasan belum dipanggil. Atau setidaknya Majelis tidak memiliki keyakinan apakah pihak telah dipanggil ataukah belum;


Penunjukkan koordinator bantuan panggilan/tabayun/delegasi yang kurang tepat.
Dan dalam pencarian kami belum menemukan SK penunjukkannya;
Seharusnya ditunjuk seorang koordinator bantuan panggilan/tabayun/delegasi yang cakap dalam pengoperasian TI (Teknologi Informasi);

Lihat : SEMA 6 Tahun 2014
Saat ini perkara tabayun/delegasi sudah diintegrasikan dengan aplikasi SIPP MA, sehingga petugas dituntut cakap dalam hal pengoperasian TI;
Terjadi keterlambatan penanganan bantuan panggilan dan terkadang terjadi sesaat sebelum sidang PP atau majelis hakim menelepon langsung ke PA yang dimintai bantuan;


Pada saat bersidang PP belum diberikan fasilitas lengkap 
Selain disediakan PC (Personal Computer), seharusnya juga ada printer dan jaringan internet agar bisa mengakses SIPP dan melakukan pengoperasian aplikasi antrian sidang;

Lihat : Buku II Ttg tertib Persidangan
Belum ada anggaran untuk jaringan kabel LAN (adanya di januari 2017);
Penundaan sidang, input saksi-saksi serta aktivitas lain terkait kejadian di persidangan jadi tertunda;


Masih terdapat kuasa hukum/advokad yang tidak memakai pakaian rapi, berdasi dan lainnya sesuai kriteria
Berdasarkan Kode Etik Advokad pakaian harus rapi, berdasi

Lihat : UU No. 18 Tahun 2003
Belum dibuat pengumuman tata tertib tentang kriteria pakaian para pihak yang bersidang
Pihak/saksi diminta pulang untuk berganti pakaian sehingga menganggu proses persidangan






Papan nama mediator belum diganti/masih mediator yang lama. Padahal sudah setahun terdapat pergantian mediator;
Dibuat susunan mediator terbaru;

Lihat : PERMA No. 1 Thn 2008 & PERMA No. 1 Thn 2016;
Belum diganti oleh pihak yang terkait;
Majelis kesulitan menunjukkan nama-nama dan identitas mediator;


Penentuan PMH melebihi waktu (3 hari);
Meskipun penentuan PMH dalam Buku II bisa sampai 10 hari setelah perkara didaftar namun terdapat aturan khusus yakni SOP yang sudah dibuat bahwa penentuan PMH tidak bisa melebihi waktu 3 hari;

Lihat : SOP Penerimaan Perkara

KPA sedang cuti namun belum ada Waka PA. Dan hakim senior tidak berani membuat PMH karena belum ada penunjukkan sebagai Plh KPA;
Perkara mengalami keterlambatan penetapan;


Pencantuman pasal-pasal pada header penetapan-penetapan pra sidang belum ada;
Harus dicantumkan dasar hukum pada header penetapan. Misalnya PMH Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 93 UU Nomor 03 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009;
Format SIPP masih standar namun belum dilakukan perubahan secara manual;
Tidak tergambar pasal-pasal tersebut pada kepala penetapan;


Nama-nama hakim dan ibu panitera terjadi perubahan huruf di SIPP;
Nama-nama tertulis sebagaimana referensi SIPP;
Adanya bugs (kesalahan pd system) SIPP dan sementara sedang ditangani;
Terjadi perubahan gelar yang tidaksesuai dengan kaidah yang dibenarkan;


Saat mencetak PMH dst nama kota tempat penetapan masih tertulis Morotai;
Penetapan menjadi di Morotai, disebabkan karena nama PA adalah PA Morotai. Hal ini bisa diakali dengan melakukan penggantian manual menjadi Tobelo;
Adanya bugs (kesalahan pd system) SIPP dan sementara sedang ditangani;
Terjadi perubahan nama kota tempat penetapan dilakukan;


Terdapat perbedaan waktu sidang antara PHS dan apa yang termuat di dalam relaas panggilan;
Seharusnya waktu antara jam di PHS sama dengan di relaas panggilan. Misal keduanya sama-sama jam 09.00 WIT;
Adanya JS/JSP memakai format manual;
Terjadi perbedaan waktu sidang;


Kearsipan perkara belum dikelola secara baik. Hal ini terlihat dari penataan berkas di sana-sini;
Seharusnya berkas perkara yang sudah fix segera diarsipkan atau ditempatkan di ruang arsip;
Adanya keterlambatan penanganan perkara khususnya isbat terpadu;
Terjadi penumpukan berkas atau arsip tidak pada tempatnya;


Kearsipan perkara belum dimasukkan ke dalam aplikasi SIPP;
Seharusnya diinput di aplikasi SIPP karena hal tersebut akan juga tergambar di database SIPP MA;
Belum adanya sosialisasi secara khusus;
Data arsip perkara di SIPP masih kosong;


Instrumen Register Mediator belum dibuat. Sudah langsung kami bantu solusinya dan dibuat dalam buku instrument mediasi sebagai control dan bantuan dalam penulisan register mediasi;
Seharusnya memang begitu agar memudahkan pelaporan perkara yang dimediasi. Untuk di SIPP sudah ada fasilitasnya dan tinggal cetak namun instrument tetap dibutuhkan;
Belum ada sosialisasi secara khusus;
Petugas pembuat laporan terkadang bingung saat menyusun laporan karena hanya berbekal instrument saja yang terkadang bisa saja tidak diisi;


Masih lemahnya kontrol terkait perkara minutasi; 
Seharusnya perkara yang sudah diputus segera dilakukan tindakan. Dan harus terpantau sesuai waktunya, jangan sampai terlambat;
Koordinasi dan kontrol perkara yang kurang, dari PP dan ketua majelis;
Terkadang perkara telah melewati waktu minutasi belum dilakukan tindakan karena tidak terkontrol;
2
Administrasi Umum (Kepegawaian, Ortala, Keuangan)
Papan statistik kepegawaian sudah ada namun terdapat data-data yang tidak valid;
Papan statistik harus valid karena akan dibutuhkan pihak yang berkepentingan;
Terdapat beberapa pegawai yang misalnya lahir pada tahun 1508 M, dll;
Pihak berkepentingan susah mencari informasi kepegawaian karena masih banyak menemukan data yang tidak valid;


Petugas keamanan atau SATPAM belum diberikan kostum sebagaimana layaknya SATPAM agar bisa diketahui bahwa di PA Morotai ada SATPAM;
Seharusnya SATPAM diberikan kostum SATPAM dan dilengkapi dengan peralatan detector dll;
Belum ada anggaran atau petugas merasa malu memakai kostum SATPAM;
Pihak berperkara terkadang tidak terkendali saat terjadi perselisihan atau pertengkaran pada jam sidang;


Belum adanya TV Media Center dan antrian sidang sebagai informasi para pihak agar mengetahui urutan sidang;
Disediakan TV Media Center serta memaksimalkan Kios-K yang sudah ada dari Badilag untuk digunakan sebagai alat input antrian;

Belum di anggarkan;
Persidangan dan antrian dilakukan secara manual;


Tobelo, 30 Desember 2016

Hakim Pengawas  Bidang;




Sapuan, S.HI., MH.

