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BAB IV 

PE NGAWASAN 

A. PENGAWASAN INTERNAL 

 

                  engawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga 

dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. 

 Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal di Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang, tidak hanya menyangkut penyelenggaraan peradilan melainkan juga meliputi 

pelaksanaan penanganan administrasi, baik administrasi perkara yang dikelola oleh 

bagian kepaniteraan (Gugatan, Permohonan dan Jinayat) maupun administrasi umum 

yang dikelola oleh bagian kesekretariatan (Kepegawaian, Keuangan, Umum dan lain-

lain) serta perilaku dan perbuatan para pejabat dan para pegawai Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang baik perilaku dalam dinas maupun di luar dinas. Untuk pengawasan internal 

tersebut telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang dibawah koordinasi Wakil Ketua 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang. 

 Pada tahun 2018, ada satu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang yang dikeluarkan berkaitan dengan penunjukan Hakim Pengawas Bidang 

tersebut, yaitu SK  Nomor  W1-A19/028/PS.00/I/2018  tanggal 03 Januari 2018 

dengan susunannya sebagai berikut : 

Susunan Hakim Pengawas Bidang 
Pada Mahkamah Syar’iyah Sinabang  

 

No N a m a  
Jabatan 
Dalam 

Kedinasan 

Bidang Pengawasan 

1 Nor Solichin, S.HI 
Hakim Pratama 
Muda 

  Hakim Pengawas Bidang 

Hakim Pengawas yang ditunjuk tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan 

maksimal dan jalannya pengawasan sudah dilaporkan kepada Penanggung jawab dan 

Koordinator secara rutin dan berkala. 
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Pengawasan yang dilakukan meliputi Pengawasan terhadap jalannya peradilan 

dan Pengawasan terhadap tingkah laku aparat peradilan.  Pengawasan terhadap 

jalannya peradilan meliputi pengawasan teknis peradilan dan pengawasan administrasi 

peradilan. 

Pengawasan teknis peradilan yang diperhatikan tentang kemampuan teknis 

Hakim dalam menangani perkara, teknis persidangan, dan tenggang waktu dalam 

penyelesaian perkara. Sedangkan pengawasan administrasi peradilan dilakukan 

kepada pejabat kepaniteraan  meliputi : 

a. Tertib prosedur penerimaan perkara; 

b. Tertib register perkara; 

c. Tertib pengelolaan buku keuangan perkara; 

d. Tertib penataan arsip perkara; 

e. Tertib penyiapan laporan. 

Pengawasan terhadap tingkah laku aparat peradilan meliputi tingkah laku dan 

perbuatan baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Pengawasan dan penilaian 

terhadap aparat peradilan dalam kedinasan dilakukan oleh atasan langsung atau yang 

disebut juga dengan pengawasan melekat yaitu pengawasan atasan kepada bawahan 

yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya: Pengawasan terhadap Hakim, Panitera dan 

Sekretaris dilakukan oleh Ketua, Pengawasan terhadap Wakil Panitera, Panitera Muda, 

Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dilakukan oleh Panitera sebagai 

atasan langsung, serta pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dilakukan oleh 

Sekretaris dan sebagainya. Hasil Pengawasan ini nantinya akan dituangkan dalam 

bentuk Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

Sedangkan menyangkut dengan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai 

dilakukan dengan melalui instrumen absensi. Dengan diberlakukannya Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan 

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tanggal 19 September 

2008 tentang Disiplin Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung, maka pengawasan 

internal dilakukan dengan cukup ketat melalui absensi biometrik dan absensi manual. 

Penanggung jawab absensi ini bekerja dengan mengumpulkan data selama 1 bulan, 

selanjutnya petugas menyerahkan absen harian kepada Kepala Urusan Kepegawaian 

dan Ortala untuk dilakukan rekapitulasi. 
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Adapun penilaian terhadap tingkah laku dan perbuatan Hakim, Pejabat 

Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pegawai  di luar kedinasan meliputi : 

a. Tertib Keluarga. 

b. Hubungan Masyarakat.  

Hasil pengawasan yang didapat selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan 

memberikan reward, sebaliknya bagi yang indisipliner akan dilakukan pembinaan atau 

dikenakan sanksi (punishment) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Disamping itu juga pengawasan dilakukan oleh para Hakim Tinggi Mahkamah 

Syar’iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Hakim Tinggi Pengawasan dan Pembinaan 

(Hatiwasbin) wilayah Kabupaten/Kota. Pengawasan juga dilakukan oleh Hakim Tinggi 

Pengawas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.  Hasilnya sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, bidang administrasi kesekretariatan pada Mahkamah Syar’iayah Sinabang 

sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan menurut petunjuk yang ada. 

Mengenai mekanisme pengawasan baik terhadap jalannya peradilan maupun 

terhadap prilaku aparat pengadilan yang telah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor: KMA/08/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang 

pedoman pelaksanaan pengawasan lingkungan peradilan yakni dalam bentuk 

pemeriksaan dengan mekanisme pengamatan dari dekat, dengan cara mengadakan 

perbandingan antara sesuatu yang telah ada atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang 

seharusnya dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku. 

B. EVALUASI  

              Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga 

dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. 

 Terhadap hasil-hasil temuan dalam pengawasan baik yang dilakukan oleh 

Hakim Pengawas Bidang di Mahkamah Syar’iyah Sinabang, Hakim Tinggi Pengawasan 

dan Pembinaan dari Mahkamah Syar’iyah Aceh maupun Hakim Tinggi Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi dan ditindak lanjuti 

sebagaimana mestinya. Sebagai hasil evaluasi dan tindak lanjut tersebut, dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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 Administrasi Perkara 

Pada umumnya administrasi perkara pada Mahkamah Syar’iyah Sinabang sudah 

baik dan tertib, dan tetap dipertahankan secara terus menerus.  

 Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan 

Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan pada umumnya telah 

dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku baik yang meliputi Relaas 

Panggilan, Berita Acara Sidang dan Pelaksanaan Persidangan. 

 Administrasi Umum 

Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan masih perlu 

pembenahan dan peningkatan serta perhatian dari Sekretaris selaku penanggung 

jawab tata kelola administrasi kesekretariatan, diharapkan pembenahan dan 

pengelolaan ini harus mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari Hakim 

Pengawas Bidang Umum secara berkesinambungan. 

 Kinerja Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik pada Mahkamah Syar’iyah Sinabang di tahun 2018 sudah cukup 

baik dalam pelaksanaannya dengan adanya penambahan beberapa sarana 

pendukung yang memadai dan hendaknya bukan hanya tetap dipertahankan tetapi 

diharapkan kedepannya terus ditingkatkan. 

 Manajemen Peradilan 

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan manajemen peradilan, 

pembinaan yang terus menerus harus menjadi prioritas. Pengawasan melekat telah 

dilaksanakan dan juga pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang, diharapkan, kondisi 

ini dapat terus berlangsung dan berlanjut. 
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