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BAB V 

KESIMPULAN, REKOMENDASI  

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PENUTUP 

 

A.  KESIMPULAN 

1. Penyelesaian perkara tahun 2018 pada tingkat pertama telah memenuhi 

target dan berhasil dengan baik, sisa dari tahun 2017 sebanyak  22 

perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 237 

perkara. Sehingga perkara tahun 2018 sebanyak 259, telah berhasil 

diselesaikan sebanyak  253  perkara (97,68 %), sisanya, sebanyak 6 

perkara (2,32%). Dibandingkan dengan tahun lalu, pada tahun 2018 

ada Kenaikan perkara yang diterima sebesar 28 perkara (11,81%.) 

dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2017 (yang 

diterima sebesar 248, sedang tahun 2018 sebanyak 259 perkara), 

dengan demikian penyelesaian perkara sudah bisa melebihi target 

yakni naik 6,58 % dari tahun 2017 walaupun perkara yang diterima 

tahun 2018 mengalami Kenaikan. Adapun sisa perkara yang masih 

2,37 % tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass 

media masa dan pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan 

sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat 

karena para pihak harus dipanggil, sedang rincian alasan penundaan 

sebagaimana uraian di atas. 

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan 

dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang 

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu 

diperbaiki/disempurnakan. 
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2. Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Bawean  meliput 

1.penyelesaian perkara 2. Manajemen SDM 3. Pengawasan / 

Pengaduan 4. Pengelolaan website 5. Pelayanan Meja Informasi 6. 

Pelayanan Publik 7. Implementasi SIPP dan “Justice for all” yang 

terdiri dari perkara prodeo. 

3. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam 

bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan 

hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan 

baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi. 

4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam 

bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan 

Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan 

berjalan secara efektif. 

5. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIMPEG, 

SIKEP keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan : SAKPA, SPM, 

RKA-KL dan umum yakni sistem aplikasi SIMAKBMN telah 

dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan 

walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan. 

6. Jumlah pegawai di  Pengadilan Agama Bawean  masih sangat jauh dari 

standart untuk ukuran  Klas 2, sehingga banyak pegawai yang 

menduduki rangkap jabatan. Untuk tahun 2018 banyak pegawai yang 

dimutasi sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, 

sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan 

kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan 

semakain besar, untuk itu  dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut 

adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya. 

7. Pengadilan Agama Bawean  sampai akhir tahun 2018 ini tetap 

menempati gedung yang masih belum memenuhi standart. 

8. Penerapan administrasi umum dan arsip dinamis telah berjalan dengan 
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baik meskipun hanya ditunjang dengan sarana yang kurang memadai, 

karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada. 

9. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  

10. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama 

Bawean   tahun 2018 berhasil dengan baik. 

 

B. SARAN 

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan 

penambahan,Panitera Muda Hukum , Panitera Muda Permohonan,  

Panitera Pengganti, pegawai/jurusita pengganti agar tidak terjadi 

rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.   

2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan 

peningkatan anggaran rutin dan modal kususnya bangunan gedung dan 

meubalair agar barang- barang yang usang / sudah tidak layak bisa 

diganti yang lebih layak,serta kendaraan bermotor untuk roda dua untuk 

menunjang pelaksanaan tugas.  

3. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan peningkatan 

anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi 

aparat peradilan serta  pagu anggaran pada mata anggaran perjalanan  

dinas  bisa sesuai dengan kebutuhan. 

4. Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan 

dengan memperbanyak diklat kepada pegawai sesuai dengan 

sasarannya. 
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C.  PENUTUP 

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Bawean   

Tahun 2018, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Bawean  yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras 

dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat 

struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal 

mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. 

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja 

yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan 

tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara 

menunjukkan angka cukup memuaskan. 

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya 

kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun 

sistematikanya, untuk itu kami mohon  masukan ataupun kritikan yang 

konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari semua pihak sangat 

diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan. 

 Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan 

laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah 

dan inayah dari Allah SWT Amin. 

 

Bawean , 31 Desember 2018 

Pengadilan Agama Bawean  

 

 

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag.,S.H., M.H. 

NIP . 19711002 199603 1 001 


