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TINDAK LANJUT KONTRAK KINERJA HATIWASDA 
KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA 

TANGGAL 9 S.D 11 APRIL TAHUN 2018 

 

NO 
OBYEK 

PEMERIKSAAN 
TEMUAN PENYELESAIAN DAN SOLUSI KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
Prosedur Penerimaan 
Perkara 

Perkara yang diterima dari bulan Januari 
tahun 2018 s.d 26 Maret 2018 berjumlah 
562 perkara gugatan dan 105 perkara 
permohonan dan perkara gugatan yang 
tertulis identitas dan petitum di register 
baru sampai no.474, sehingga yang belum 
masuk dalam buku register berjumlah 
88;. 

Perkara Gugatan yang belum 
tertulis identitas dan petitum 
diregister berjumlah 88 perkara 
sudah di selesaikan pertanggal  
29 Maret 2018  

 

  

Buku register I perkara No.0001 sampai 
0050, tertulis hanya identitas pihak dan 
petitum; 

Perkara 0001 s.d. 0050 sudah 
selesai ditulis sampai pada PMH, 
PHS, dan sebagian amar yang 
sudah putus 

 

  

Perkara yang sudah diputus baik yang 
perkara tahun 2017 maupun tahun 2018 
sebagian besar belum tertulis di dalam 
register amar; 

Perkara yang sudah putus tahun 
2017 dan 2018, yang berada di 
register per tanggal 26  Maret 
2018 telah tertulis semua. 

 

 
Pendaftaran perkara 
Tk. Pertama 

Sistem pendaftaran perkara telah 
berjalan dengan menggunakan sistem 
meja dengan memberikan pelayanan 
kepada banyak pihak baik internal 
maupun kepada pihak keadilan, sejak 
sebelum mendaftarkan perkara hingga 
persidangan dan diperolehnya produk 

Telah ditunjuk beberapa orang 
tenaga honor yang harus stanbay 
setiap saat yang sebelumnya 
dirangkap oleh Panitera Mudan  
dan Panitera Pengganti secara 
bergiliran. 
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pengadilan seperti putusan/penetapan 
dan akta cerai, namun masih perlu 
peningkatan pelayanan terutama pada 
Meja I, karena sering para pencari 
keadilan tidak mendapatkan pelayanan 
secara prima dan harus menunggu oleh 
karena petugas sering tidak ada di 
tempat, terutama pada jam setelah 
istirahat; 

  

Petugas Meja I dalam pelayanan 
penerimaan perkara harus teliti terutama 
alamat pihak tergugat secara jelas; 

Telah dilakukan penelaahan 
secara teliti namun tergantung 
informasi yang diberikan oleh 
pihak pemohon/penggugat 

 

  

Seringnya para pihak datang di Meja I 
untuk konsultasi tentang proses 
berperkara yang seharusnya tugas meja 
informasi, sehingga pelayanan tidak 
maksimal 

Petugas meja Informasi sudah 
dibekali arahan dan ilmu tentang 
proses berperkara sehingga 
mengurangi pelayanan dan 
kepadatan di meja I 

 

  

Petugas Meja I dalam menerima surat 
gugatan maupun surat permohonan baik 
yang diajukan oleh pihak berperkara 
maupun oleh kuasa kurang teliti, baik 
dari posita maupun petitum, misalnya 
perkara 1003/Pdt.G/2017/PA.Smdmasih 
dalam proses Banding, pihak tergugat 
mengajukan perkara dengan obyek yang 
sama dan pihakyang sama perkara 
No,393/Pdt.G/2018/PA.Smd; 

Surat Gugatan/Permohonan yang 
diajukan oleh pihak 
pengacara/advokad tak perlu 
banyak dikoreksi karena tidak 
semua para kuasa hukum mau 
mempebaiki surat gugatan/ 
permohonan 

 

  
Masih ada pencari keadilan yang Petugas meja I akan langsung  
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langsung ke meja I meminta untuk 
diproses perkaranya (dibuatkan surat 
gugatan); 

mengarahkan kepada Posbantuan 
Hukum untuk dibuatkan surat 
gugatan/permohonan 

  

Relas PBT sering tidak bertanggal, 
sehingga menyulitkan meja 1 untuk 
menetapka BHT nya, hanya berdasarkan 
perkiraan dari keterangan pihak; 

Sudah diberikan arahan agar 
semua JSP memberikan tanggal 
pada relas PBT untuk diserahkan 
kepada meja III  

 

  

Diserahkan kepada petugas pengiriman 
(terutama bantuan luar wilayah PA.Smd) 
sehingga petugas meja 3 sering kesulitan 
menetapkan BHT nya perkara tersebut; 

Petugas pengiriman bantuan 
tabayun telah bekerja sama agar 
JSP baik didalam mau pun diluar 
PA bersangkutan namun 
tanggung jawab tetap ada pada 
JSP yang brsangkutan 

 

  

Masih ada PP yang terlambat 
menyerahkan amar kepada petugas 
register dan meja 3 untuk dilanjutkan 
kepada jurusita, sehingga PBT terlambat 
disampaikan kepada para pihak;  

Hanya sebagian kecil amar 
terlambat diserahkan kepada JSP 
hanya JSP yang terlambat 
menyampaikan kepada kepada 
pihak dan kepada petugas meja III 
namun JSP selalu tetap di 
ingatkan oleh Panitera Muda. 

 

  

Masih ada perkara yang sudah putus 
bahkansudah keluar AC, namun belum 
ditulis dalam buku register perkara baru 
identitas dan petitum, bahkan Perkara 
No. 480/Pdt.G/2018 sampai perkara No. 
568/Pdt.G/2018/PA.Smd belum ada di 
register, contoh buku register I tahun 
2018 terdiri dari perkara nomor 50;  

Buku bantu register I sudah 
selesai ditulis dari Identitas s.d. 
amar sebagian ada perkara yang 
berjalan. 

 

  
Biaya perkara CERAI TALAK Px3 dan Tx4 Semua perkara permohonan  
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demikian juga perkara CERAI GUGAT Px3 
dan Px4 sedangkan perkara 
PENGESAHAN NIKAH, dan DISPENSASI 
NIKAH serta PENETAPAN AHLI WARIS P 
Ix3 dan P. Iix3, P. IIIx3, sering petugas 
meja I menaksir biaya untuk  membayar 
di bank, namun pihak tidak kembali oleh 
karena biayanya tidak terjangkau; 

ditaksir para pihak pemohon 
hanya 2 x P namun pihak 
pemohon sudah mengetahui 
sebelum mendaftar. 

  
Tidak menerima Pendaftaran perkara 
pada hari jum’at; 

Akan dibicarakan pada pimpinan 
 

  

Penyimpanan arsip bercampur antara 
arsip pengambilan AC, perkara Banding, 
dsb di tempatkan di 1 lemari yang 
kondisinya sudah rusak; 

Arsip AC dan perkara berjalan 
sudah terpisah dan lemari rusak 
sudah diperbaiki 

 

  

Petugas Meja 3 yang sudah menerima 
berkas perkara banding, kasasi, perkara 
kasasi, kesulitan dalam menyusun dan  
menjilid berkas tersebut; 

Ruangan petugas meja III sudah 
terpisah dengan ruangan kerja 
pelayanan 

 

  

Buku pendaftaran perkara Tk. Pertama 
untuktahun 2018 digabung dengan buku 
pendaftaran perkara tingkat pertama Tk. 
Pertama tahun sebelumnya; 

Buku bantu pendaftaran memang 
digabung untuk memudahkan 
mencari data supaya lebih efektif 
dan mengurangi pemborosan 
buku 

 

  

Perkara cerai Gugatan khul’I pada surat 
gugatan dalam bentuk petitum angka 2 
berbunyi menetapkan syarat taklik talak 
telah terpenuhi, sedangkan pada posita 
tidak disebutkan apakah tergugat 

Akan dilaksanakan sesuai dengan 
arahan dan petunjuk selanjutnya 
diinformasikan kepada Pos 
Bantuan Hukum 
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mengucapkan sighat taklik talak; 

 

Surat Perjanjian Kerja 
sama dalam 
Pelayanan Bantuan 
Hukum pada 
PA.Samarinda dengan 
LBH STAIN Samarinda 
Nomor WA17-
A1/2/02.08/1/2018 
dan FAKSR/B-
0001/ln.18/I/ 
PP.00.9/12018 

Surat gugatan cerai talak yang dibuat 
oleh pencari keadilan (POSBAKUM) 
maupun yang dibuat oleh kuasa terutama 
kewenangan relative; 

Telah sesuai prosedur 
penerimaan perkara 

 

POSBAKUM telah melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya sejak SK keluar; 

Telah sesuai dengan perjanjian 
kerja antara Pengadilan Agama 
Samarinda dan lembaga Bantuan 
Hukum IAIN Samarinda 

 

Petugas POSBAKUM melayani semua 
pencari keadilan, baik yang mampu 
secara ekonomis maupun tidak mampu 

Pos Bantuan Hukum sekarang 
hanya membuatkan surat gugatan 
/permohonan yang tidak mampu 

 

Sarana dan prasarana di POSBAKUM 
kurang, seperti computer dan printer, 
sehingga pelayanan di POSBAKUM 
kuraang maksimal,terutama pada hari 
senin dan kamis; 

Sarana dan prasarana kerja Pos 
Bantuan Hukum telah dilengkapi 
computer dan printer yang cukup  

Surat gugatan yang dibuat diposbakum 
hanya 1 rangkap,para pihak yang 
menggandakan sesuai jumlah pihak; 

Tidak ada kewajiban dari Pos 
Bantuan Humum menggandakan 
surat gugatan 

 

 
Pendaftaran Perkara 
Tk.Banding 

Perkara banding dari Januari sampai 
Maret berjumlah 7 yang terkirim baru 3 
perkara dan yang ditulis dalam register 5 
perkara; 

Perkara banding sampai dengan 
maret 2018 berjumlah 7 dan 
sudah di tulis dalam register 
banding, 3 perkara sudah dikirim, 
4 perkara belum dikirim 
(pertanggal 13-04-2018) 

 

 
Pendaftaran Perkara 
Permohonan Kasasi 

Perkara kasasi 2 perkara, 1 perkara 
belum dikrim dan 1 perkara belum ditulis 

Jumlah Perkara kasasi per tanggal 
26 maret 2018 berjumlah 1 
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dalam buku jurnal keuangan perkara; perkara dan sudah ditulis dalam 
buku jurnal keuangan perkara 1 
perkara kasasi masuk pada 
tanggal 27 Maret 2018 

 
Pendaftaran Perkara 
Permohonan PK 

Tidak ada perkara -  

 Permohonan Eksekusi 

Ada2 perkara permohonan eksekusi,1 
perkara sudah dilaksanakan yakni 
perkara hadlanah (hak asuh anak), 
namun tidak berhasil karena pihak 
tereksekusi berpindah alamat dan 1 
perkara masih tahapan ammaning; 

Telah dilaksanakan sesuai 
prosedur hukum acara 

 

 
Register Perkara 
Gugatan 

Register perkara gugatan dari Januaris/d 
26 Maret 2018 berjumlah 12 buku.  

Identitas, petitum, PMH dan PHS 
sudah ditulis dan juga sebagian 
amar yang telah putus 

 

Penulisan dimulai dengan di 
daftarkannya perkara baru sampai 
dengan identitas, selanjutnya proses 
persidangan tidak ditulis sampai perkara 
tersebut minutasi dan selesai dijilid, baru 
ditulis secara lengkap oleh petugas 
register. 

Penulisan perkara dilakukan 
berdasarkan kelengkapan berkas 
untuk menanggulangi berbagai 
kesalahan yang terjadi pada 
register 

 

Sebagian perkara baru sudah ditulis, 
namun masih ada yang belum ditulis. 

Perkara baru yang masuk 
pertanggal 26 maret 2018 sudah 
ditulis semua 

 

Untuk perkara gugatan yang telah putus, 
baik perkara yang masuk pada Tahun 
2017 maupun Tahun 2018 sebagian 
masih di majelis hakim karena belum 
BHT atau belum minutasi dan belum 

Berkas perkara yang masuk 
kepetugas register  s.d. tanggal 
26-03-2018 berjumlah 298 
perkara (2017 dan  2018) seluruh 
berkas perkara tersebut sudah 
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dijilid, sedangkan yang sudah masuk 
dibagian register pertanggal 26 Maret 
2018 dan belum ditulis secara lengkap 
berjumlah 298 perkara.  

diselesaikan oleh petugas register 

 
Register Perkara 
Permohonan  

Register perkara permohonan daribulan 
Januari s/d Maret 2018 berjumlah 2 buku 

- 
 

  

Berkas perkara permohonan yang sudah 
berada di bagian register, sebagian 
perkara baru masih ada yang belum 
ditulis identitasnya, sedangkan perkara 
yang sudah putus dan telah dijilid, yang 
belum ditulis bersisa 413 perkara. 

Berkas perkara permohonan yang 
berjumlah 43 perkara sudah 
ditulis semua begitu pula 
identitas perkara permohonan 
yang belum ditulis sudah ditulis 

 

 
Register Perkara 
Banding 

Perkara diajaukan banding dari Januari 
s/d Maret 2018 berjumlah 7 perkara. 

Telah selesai 
 

  

Telah diputus oleh PTA Samarinda 
pertanggal 25 Maret 2018 ada 2 perkara. 
Perkara yang putus adalah perkara yang 
diajukan bandingnya pada Tahun 2017. 

Telah selesai 

 

  
Yang sudah dikirim ke PTA ada 3 perkara. 
Yang belum dikirim ada 4 perkara. 

Telah selesai 
 

 
Register Perkara 
Kasasi 

Perkara yang dimohonkan kasasi dari 
Januari s/d Maret 2018 berjumlah 1 
perkara, perkara tersebut belum dikirim 
karena baru masuk tanggal 21 Maret 
2018 

Telah selesai 

 

  
Perkara yang kasasi Tahun 2017 belum Telah selesai  
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ada yang putusdi Tahun 2018 pertanggal 
26 Maret 2018. 

  
Sudah ditulis dalam register perkara 
kasasi 

Telah selesai 
 

 
Register Perkara 
Peninjauan Kembali 

Tidak ada perkara yang diajukan 
peninjauan kembali 

- 
 

 Register Eksekusi 

Perkara yang dimohonkan eksekusi 
Januari s/d Maret 2018 berjumlah 2 
perkara dan belum dilaksanakan 
eksekusinya karena masih dalam tahap 
aanmaning dan sudah ditulis dalam 
register. 

Telah dilakukan dengan aturan 
dan prosedur hukum acara 
eksekusi 

 

 Register Surat Kuasa 

Register surat kuasa khusus periode dari 
Januari s/d Maret 2018, sebagianbesar 
sudah ditulis, kecuali surat kuasa khusus 
yang masuk pada bulan Maret 2018. 

Semua surat kuasa hingga maret 
2018 sudah ditulis pada register 
surat kuasa khusus 

 

 Register Akta Cerai 

Register Akta Cerai yang telah ditulis 
terakhir pada buku 9, untuk akte cerai 
yang masuk pada bulan Oktober Tahun 
2016, sedangkan selebihnya dari 
November 2016, seluruh akte cerai 
Tahun 2017 hingga tanggal 26 Maret 
2018 belumada yang di tulis.   

Masih dalam tahap penulisan 

 

 Register Mediasi 

Register mediasi periode dari Januari s/d 
Maret 2018 ditulis oleh mediator yang 
bertugas. 

Telah disepakati antara 
Pengadilan Agama Samarinda 
dengan Mediator Non Hakim 
untuk menulisnya 
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Register Ekonomi 
Syariah  

Register ekonomi syariah ada registernya 
namun untuk periode dari Januari s/d 
Maret 2018 tidak ada perkara yang 
masuk. 

Sesuai kenyataan yang ada 

 

 Mengenai SIADPA  

Surat gugatan sering tidak ada di siadpa Semua surat gugatan dan 
permohona sudah ada di Bank 
Data. 

 

Program SIADPA sering tidak lengkap 
lagi seperti pengangkatan anak/adopsi 

Akan segera ditindaklanjuti 
 

 Mengenai SIPP 

Masih banyak yang merah, laporan masih 
banyak yang terlambat 

Kelengkapan SIPP merupakan 
tanggung jawab masing masing 
user, telah dilakukan sosialisasi 
ulang pengguna SIPP 

 

Surat gugatan sering tidak bisa di copy 
didalam SIPP karena masih merah, 

Petugas meja 2 telah di arahkan 
untuk lebih cermat lagi 
memeriksa kelengkapan data 
SIPP 

 

Program putusan SIPP banyak 
kekurangannya terlalu umum, sehingga 
harus mengcopy keputusan lain yang 
telah ada yang banyak persamaannya, 
sehingga sangat memperlambat 
membuat keputusan. 

Telah disosialisasikan pada saat 
DDTK untuk membuat blanko 
tersendiri dan akan diteruskan ke 
Badilag MA-RI, guna dimasukan 
dalam SIPP versi berikutnya bila 
disetujui oleh Badilag MA-RI  

 

 
Mengenai Tabayun 
Online 

Berita relaas panggilan sering terlambat 
laporannya, metisnya harus ada sebelum 
hari sidang. 

Telah di arahkan kepada Panitera 
penggantidan JS/JSP untuk 
memeriksa kembali kelengkapan 
berkas sebelum siding 
dilaksanakan 

 

 Mengenai Website 
Sudah ada tapi masih kurang banyak Website sudah dalam proses  
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beritannya pengerjaan di sesuaikan dengan  
website standar Badilag dan 
update datanya  

 Mengenai ATR 

Belum jalan karena alatnya masih belum 
lengkap,   

ATR sudah dapat digunakan dan 
sudah disosialisasikan tinggal 
para pengguna ATR siapa dan 
penunjukan majelis mana yang 
menggunakan ATR pada ruang 
siding 1 tersebut.  

 

 E-SKUM  
Sudah jalan sebagaimana mestinya Sudah difungsikan sesuai 

peruntukannya. 
 

 KEPEGAWAIAN 

Papan Data Kepegawaian belum di 
update yaitu bagian Kolom pangkat/Gol. 
TMT; dan masih ada data pegawai yang 
belum dikeluarkan misalnya data 
pegawai atas nama Hana Amaliah, SH.I.  

Masih dalam proses pengerjaan 
dan hurup-hurupnya masih dalam 
pemesanan karena kekurangan 
huruf  kendala harus pesan dulu 
oleh toko juga dipesan dari luar 
Kalimantan timur. 

 

Absensi masih menggunakan 2 Finger 
Print. 

Absen masih menggunakan 2 
finger karena data absen finger 
yang baru masih dalam tahab 
belajar pengelolaan datanya kalau 
sudah lancer akan di gunakan 1 
finger saja.  

 

Belum semuanya PNS atau Pejabat yang 
memanfaatkannya Blanko Izin keluar. 

Fungsi pengawasan dan 
pengendalian para pegawai oleh 
atasan langsung yang belum 
maksimal untuk itu. 

 

Uraian tugas 2018 belum diperbarui dan 
dibagiakan kepada setiap pegawai. 

Sudah dibuat dan di perbaharui 
 

SK-SK sebagian masih ada yang belum 
dibuat atau diperbaharui dan diarsipkan 

Sudah di perbaharui dan 
dilengkapi 
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ke pegawai. 

Sebagian buku-buku bantu belum di tulis 
seperti :  - Buku Bantu Izin Cuti 
                  - Buku Bantu Mutasi Pangkat 
                  - Buku Bantu Mutasi Jabatan 
                  - Buku Bantu KGB 
 

Sudah dalam proses pembuatan 
dan perbahruan isi data buku-
buku tersebut  

Adanya keterlambatan dalam pengajuan 
KGB pegawai. 

 
 

Jadwal rapat pegawai untuk Tahun 2018 
belum dibuat. 

 
 

 
PELAYANAN/ 
INFORMASI/ 
PENGADUAN 

Perlengkapan ruang Informasi belum 
lengkap : - Brosur ada tapi hanya 20 buah 
                     Tidak cukup untuk 1 bulan 

- Buku Tamu di meja informasi 
sudah ada tetapi belum di isi 

 

Sudah dilakukan 
roling/penunjukan petugas yang 
tetap di meja informasi browser 
masih dalam pembuatan dan 
buku tamu sudah di fungsikan. 

 

Ruang Tunggu dan perlengkapannya 
masih belum lengkap ; 
- Minuman masih belum ada di ruang  

pelayanan  
- Di ruang pelayanan masih belum ada AC 

 

Untuk minuman akan di usahakan 
namun untu AC belum bisa 
karena belum ada pengadaan 
serta AC yang ada kiriman dari 
PTA belum bisa diperbaiki karena 
dana pemeliharan AC tidak cukup 
sebab AC yang ada butuh dana 
yang besar. Namun kita usahakan 
mengusulkan dalam RKAKL  
tahun 2019 

 

Petugas Meja Informasi dan Pengaduan 
belum maksimal menjalankan tugasnya 

Sudah di perbaharui dan ditunjuk 
petugas meja informasi 
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walaupun sudah ada di SK merangkap meja pengaduan 

 
UMUM DAN  
KEUANGAN 

Belum mengoptimalkan aplikasi 
perpustakaan 

Sudah ada dan sudah dijalankan 
namun petugasnya merangkap 
Pramubakti dan juga jaga 
dipelayanan sehingga kurang 
maksimal akan ditingkatkan lagi 
dan dioptimalkan. 

 

Masih ada buku yang belum diberi nomor Dalam proses penomoran 
terhadap buku buku 
perpustakaan tersebut 

 

Kartu pinjaman anggota sudah ada tetapi 
belum diisi padahal ada yang sudah 
meminjam buku, yang diisi hanya aplikasi 

Akan di isi dan difungsikan 
 

Inventaris buku Pustaka sebagian besar 
sudah dilaksanakan dan diberi kode 
sesuai ketentuan kecuali sebagian kecil 
yang belum; 

Akan di sempurnakan dan 
dioptimalkan lagi pelaksanaannya 

 

Kartu pinjaman anggota sudah ada tetapi 
belum diisi padahal ada yang sudah 
meminjam buku, yang diisi hanya 
aplikasi.  

Akan diisi 

 

Register buku pustaka hanya diisi di 
aplikasi tidak ada buku bantuannya 

Register sudah ada  di cetak 
melalui aplikasi 

 

Pelayanan meja informasi sudah berjalan 
dengan baik (sesuai jadwal), tetapi belum 
di administrasikan dengan baik, padahal 
buku tamu informasi sudah ada 

Akan di optimalkan pelayanan 
meja informasi 

 

Ruang Tunggu dan perlengkapannya di 
ruang pelayanan masih belum lengkap 
seperti brosur, air minum dan AC belum 
ada 

Untuk minuman dan brosur akan 
di usahakan namun untu AC 
belum bisa karena belum ada 
pengadaan serta AC yang ada 
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kiriman dari PTA belum bisa 
diperbaiki karena dana 
pemeliharan AC tidak cukup 
sebab AC yang ada butuh dana 
yang besar. Namun kita usahakan 
mengusulkan dalam RKAKL  
tahun 2019 

Ada di antara petugas informasi dan 
pengaduan yang belum mumpuni  

Sudah di lakukan pengkaderan 
dan penggantian petugas  yang 
kompeten 

 

Petugas meja pengaduan belum aktif 
padahal SK dan jadualnya sudah dibuat 

Sudah dilakukan perubahan 
petugas  

 

Belum adanya evaluasi kinerja dari 
atasan 

 
 

Laporan Keuangan/Catatan atas Laporan 
Keuangan (CALK) Semester II untuk 
periode berakhir 31 Desember 2017 
sudah di buat dan telah ditandatangani, 
namun laporan tersebut belum dibubuhi 
stempel instansi, belum dijilid serta 
belum dikirim ke korwil.  

Sudah di lengkapi dan di jilid 
serta di stempel 

 

Berita acara pemeriksaan KAS Keuangan 
DIPA untuk Triwulan 1 Tahun Anggaran 
2018 oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
secara mendadak belum dilaksanakan. 

Sudah di buatkan pemeriksaan 
nya 

 

Monitoring Realisasi Anggaran 
Pengadilan Agama Samarinda Tahun 
2018 untuk Bulan Januari dan Februari 
2018, untuk Papan Monitoringnya belum 
disiapkan sehingga data pada bulan 
Januari dan Februari belum dapat 
disajikan. 

Sudah di perbaharui 
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Buku Kas PNBP untuk bulan Januari dan 
Februari 2018 sudah dibuat, namun 
belum ditandatangani serta bdibubuhi 
stempel instansi. 
 

Sudah di tandatangan dan 
distempel  

 

  

6 Unit Meja Tipe L (3 diruang 
Kesekretariatan dan 3 buah diruang 
Kepaniteraan) belum dicatat dalam 
daftar Barang Ruangan (DBR) 

Sudah masuk dalam DBR ruangan 

 

  
Dan 1 set sice belum didistribusi 
keruangan Ketua Pengadilan Agama 
Samarinda 

Sudah didistribusikan 
 

 

 Papan Nama Ruang Sidang yang dipasang  
diatas pintu masuk Sidang I, Sidang II dan  
Sidang III seharusnya Ruang Sidang I, 
Ruang Sidang II dan Ruang Sidang III 

Dalam proses perbaikan  

  
Samarinda,          Mei 2018 
Ketua Pengadilan Agama Samarinda 
 

 

Drs. H.  SYAHRUDDIN, S.H., M.H. 
NIP 195611081982031001 

 

  

 


