
1 
 

I. ADMINISTRASI PERKARA 

 

A. PROSUDURE DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PENGADILAN TINGGI 

MAKASSAR 

NO KEGIATAN 
WAKTU 

PENYELESAIAN 

1 2 3 

 
1. 

 
Berkas diterima di bagian umum ke panitera muda 
melalui pansek atau ketua dilakukan pada hari itu 
juga. 
 

 
1 Hari 

 
2. 

 
Berkas perdata dari pengadilan pengaju dicatat 
dalam di buku penerimaan berkas dalam waktu 
 

 
1 Hari 

 
3. 

 
Oleh petugas meja 1, meneliti kelengkapan berkas 
perkara, termasuk biaya banding, apabila lengkap 
di lanjutkan pencatatan dalam buku jurnal keuangan 
perkara perdata dan buku induk keuangan perkara 
kemudian di register dalam buku register induk 
perkara dalam tenggang waktu paling lama 
 

 
 
 

5 Hari 

4. 

 
Membuat surat pemberitahuaan kepada Pengadilan 
Negeri pengaju dengan tembusan kepada para 
pihak perkara yang bersangkutan , bahwa perkara 
telah diterima dan diberi nomor register Pengadilan 
tinggi paling lama 
 

2 Hari 

5. 

 
Pada hari berikutnya mendaftarkan perkara yang 
akan ditetapkan majelisnya (penetapan majelis) 
berdasarkan urutanya dan Ketua Pengadilan 
Tinggi menunjuk majelis hakim paling lama 
 

2 Hari 

6. 

 
Panitera Sekertaris Pengadilan Tinggi Makassar 
menetapkan panitera pengganti 
 

1 HARI / atau sesudah 
diterima berkas tersebut 
dari Ketua Pengadilan 
Tinggi 

7. 

 
Berkas yang telah di tetapkan majelis hakim dan 
panitera pengganti di serahkan kepada ketua 
majelis pada hari itu juga atau paling lama 
 

2 Hari 

8. 

 
Ketua majelis mencatat berkas yang di terima pada 
hari itu juga atau paling lama 
 

2 hari 

9. 

 
Ketua majelis sebagai pembaca pertama, 
berkesempatan mempelajari berkas paling lama 
 

7  Hari 
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10. 

 
Hakim anggota I selaku pembaca kedua 
mempelajari berkas paling lama 
 

7 Hari 

11. 

 
Hakim anggota II selaku pembaca ketiga  
mempelajari berkas paling lama 
 

7 Hari 

12. 

 
Musyawarah Majelis hakim untuk memutuskan 
perkara paling lama 
 

3 Hari 

13. 

 
Konsep putusan yang menguatkan dibuat paling 
lama 
 

3 Hari 

14. 
 
Konsep putusan yang lainnya dibuat paling lama 
 

7 Hari 

15. 

 
Pengetikan putusan oleh panitera pengganti paling 
lama 
 

7 Hari 

16. 
 
Koreksi ketikan putusan oleh majelis paling lama 
 

3 Hari 

17. 

 
Berkas yang telah selesai dan ditandatangani 
majelis hakim di lanjutkan untuk ditandatangani 
turunanya oleh panitera sekertaris pada hari itu juga 
atau paling lama         
 

2 Hari 

18. 

 
Berkas yang telah selesai dan ditandatangani 
majelis hakim di lanjutkan untuk ditandatangani 
turunanya oleh panitera sekertaris pada hari itu juga 
atau paling lama           
 

2 Hari 

19. 

 
Berkas perkara yang telah dimutasi di kepaniteraan 
perdata maka putusan banding tersebut di catat 
lebih dahulu pada buku register induk perkara dan 
di lanjutkan dengan pengiriman berkas ke 
pengadilan pengaju paling lama 
 

3 Hari 

20. 

 
Penadatanganan surat pengantar pengiriman 
berkas oleh panitera sekertaris di lakukan dan 
diselesaikan pada hari itu juga 
 

1 Hari 

21. 

 
Berkas perkara dari kepaniteraan perdata 
dilanjutkan sub bagian umum untuk mengirim 
kembali kepengadilan pengaju paling lama 
 

2 Hari 

Hari Kerja untuk putusan yang menguatkan 
Hari Kerja untuk putusan lainnya 

67 Hari 
64 Hari 
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STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (S.O.P) 
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 

PERKARA PERDATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERKAS PERDATA  DARI 

PENGADILAN NEGERI Se-SULAWESI 

SELATAN DAN BARAT 

KE BAGIAN UMUM 

PENGADILAN TINGGI 

MAKASSAR : 

1 HARI KERJA 

KE PANITERA SEKRETARIS UNTUK 

DITERUSKAN KEPADA KETUA 

PENGADILAN TINGGI : 

1 HARI KERJA 

DARI KETUA PENGADILAN 

TINGGI KE PANITERA 

SEKRETARIS UNTUK DIKETAHUI 

WAPAN : 1 HARI KERJA 

PANITERA MUDA PERDATA 

8 HARI KERJA  

KETUA PENGADILAN TINGGI 

MAKASSAR PENUNJUKAN 

HAKIM 2 HARI KERJA 

    

PANITERA SEKRETARIS 

1 HARI KERJA 

 

PANITERA MUDA PERDATA  

2 HARI KERJA 

DI CATAT KETUA MAJELIS 

2 HARI KERJA 

DI BACA KETUA MAJELIS 

7 HARI KERJA 

HAKIM ANGGOTA I 

7 HARI KERJA 

HAKIM ANGGOTA II 

7 HARI KERJA 

MUSYAWARAH MAJELIS 

3 HARI KERJA 

KON SEP PUTUSAN 

7 HARI KERJA 

KETIK PUTUSAN 

7 HARI KERJA 

KOREKSI DAN PENANDA 

TANGANAN PUTUSAN  

3 HARI KERJA 

TURUNAN PUTUSAN OLEH 

PANITERA SEKRETARIS 

PENGADILAN TINGGI 

MAKASSAR 2 HARI KERJA 

PANITERA MUDA PERDATA 

6 HARI KERJA 

BAGIAN UMUM PENGADILAN 

TINGGI MAKASSAR 

2 HARI KERJA 

PENGADILAN NEGERI  

SE- SULAWESI SELATAN DAN 

BARAT 
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B. PROSEDURE DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGADILAN TINGGI 

MAKASSAR 

NO KEGIATAN 
WAKTU 

PENYELESAIAN 

1 2 3 

1. 

 
Berkas pidana dari bagian umum ke panitera 
sekretaris ke wakil sekretaris 
 

1 Hari 

2. 

 
Dikepaniteraan pidana diteliti kelengkapannya 
diregister dalam buku register induk              
 

3 Hari 

3. 

 
Menyerahkan berkas pidana kepada Wakil Ketua 
untuk menetapkan Majelis Hakim paling lama 
 

2 Hari 

4. 
 
Penunjukan panitera pengganti 
 

1 Hari 

5. 

 
Berkas yang telah ditetapkan majelis dan panitera 
pengganti diserahkan kepada majelis yang 
bersangkutan 
 

1 Hari 

6. 

 
Untuk perkara di luar tahanan : 

 Ketua majelis sebagai pembaca pertama paling 
lama 

 Hakim anggota I mempelajari paling lama 

 Hakim anggota II mempelajari paling lama 
 

 
7 Hari 

 
7 Hari 
7 Hari 

7. 

 
Untuk perkara dalam tahanan : 

 Ketua majelis sebagai pembaca pertama paling 
lama 

 Hakim anggota I mempelajari paling lama 

 Hakim anggota II mempelajari paling lama 
 

 
3 Hari 

 
3 Hari 
3 Hari 

8. 

 
Musyawarah hakim untuk memutuskan perkara 
pidana paling lama 
 

3 Hari  

9. 
 
Konsep putusan oleh Majelis Hakim 
 

3 Hari 

10. 

 
Pengetikan putusan panitera pengganti : 

 Untuk perkara diluar tahanan 

 Untuk perkara dalam tahanan  
 

 
7 Hari 
3 Hari 

 
11. 

 
 
Koreksi putusan oleh Majelis paling lama 
 

 
3 Hari 
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12. 

 
Untuk perkara pidana yang terdakwanya ditahan 
maka harus diputus lebih awal sebelum masa 
tahanannya berakhir atau selambat lambatnya 
 

10 Hari ( Sebelum masa 
tahannya) 

13. 

 
Berkas pidana yang telah ditandatangani majelis 
hakim pada hari itu juga diserahkan kepada 
panitera sekretaris untuk ditandatangani turunannya 
(legalisasi) paling lama 
 

2 Hari 

14. 

 

 Berkas pidana berikut dengan turunan 
putusannya diregister dalam buku register induk 
perkara dan dilanjutkan dengan pengetikan 
berkas perkara kepada pengadilan pengajuan 
paling lama 

 

 Sedang perkara pidana yang terdakwanya dalam 
tahanan paling lama 

 
 

5 Hari 
 
 
 
 

3 Hari 

15. 

 
Bagian umum Pengadilan Tinggi Makassar 
mengirim berkas ke pengadilan pengajuan paling 
lama 
 

1 Hari 

 
Total Hari Kerja Untuk Perkara Diluar Tahanan 
Total Hari Kerja Untuk Perkara Dalam Tahanan 

 

72 Hari 
50 Hari 
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STANDAR OPARATING PROCEDURE (S.O.P) 
PERKARA PIDANA BANDING 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

DARI 

Pengadilan Negeri 

SE-SULSELBAR 

Bag. Umum 

Pengadilan Tinggi 
Makassar 

1 hari kerja  

Panitera Sekertaris 

/ WAPAN Pengadilan 
Tinggi Makassar 

1 hari kerja 

Panitera Muda 
Pidana Pengadilan 
Tinggi Makassar 

4 hari kerja 

Wakil Ketua 

Pengadilan Tinggi 

Makassar 

2 hari kerja 

Panitera Sekertaris 

Pengadilan Tinggi 
Makassar 

1 hari kerja 

 

Majelis Hakim 

Ketua Majelis  

7 hari kerja/tahanan 

3 hari/luar tahanan 

Hakim Anggota I 

7 hari kerja/tahanan 

3 hari/luar tahanan 

 

 

Hakim Anggota II 

7 hari kerja/tahanan 

3 hari/luar tahanan 

 

 

 

Musyawarah Majelis 
Hakim 

7 hari kerja/tahanan 

3 hari/luar tahanan 

 

Konsep Putusan 

3 hari kerja 

Pengetikan Putusan  

Pidana 
Umum/Khusus 

7 hari kerja 

Koreksi Putusan 

Ketua Majelis 

3 hari kerja 

Panitera Muda 

Pidana Pengadilan 

Tinggi Makassar 

3 hari kerja 

Bag.Umum 

Pengadilan Tinggi 

Makassar 

1 hari kerja 

Pengadilan Negeri  

SE -SULSELBAR 

Pengadilan Negeri  

SE -SULSELBAR 
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C. KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 

 
 
1. Laporan Keadaan dan Statistik Perkara 

- Membuat dan mengirim laporan bulanan keadaan perkara setiap awal bulan dalam 

tenggang waktu paling lama : 

 
 

- Menyerahkan laporan bulanan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah 

Agung RI dan Ditjen Badan Peradilan Umum setiap bulannya, paling lama : 

 

 
- Membuat laporan tahunan keadaan perkara Pengadilan Negeri Se-Sulselbar setiap 

awal tahun paling lama : 

 

- Menyerahkan laporan tahunan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah 

Agung RI dan Ditjen Badan Peradilan Umum paling lama : 

 

 

- Membuat laporan bulanan statistic perkara setiap awal bulan paling lama : 

 

 

- Membuat laporan tahunan statistik perkara setiap awal tahun paling lama : 

 

 

- Menyerahkan laporan tahunan statistik ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke 

Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badan Peradilan Umum paling lama : 

 

 

 

 

2. Penataan Arsip Perkara 

- Mencatat penerimaan berkas perkara dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata ke 

dalam Buku Agenda dalam tenggang waktu paling lama : 

 

 

- Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Perdata dan 

Pidana setiap bulannya dalam tenggang waktu paling lama : 

 

 

 

Tanggal 15 awal tahun 

Tanggal 10 

Tanggal 10 

Tanggal 15 Januari 

Tanggal 10 setiap bulan 

Tanggal 10 Januari 

 

Tanggal 10 Januari 

3 hari kerja 

30 hari kerja 
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3. Penanganan Pengaduan : 

- Menerima dan mengagenda surat-surat pengaduan dalam tenggang waktu paling 

lama: 

 

 

- Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada Hakim Tinggi Pengawas, 

dalam tenggang waktu paling lama : 

 

 

- Mengetik hasil telaah pengaduan dari Hakim Tinggi Pengawas kepada Ketua 

Pengadilan Tinggi melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 

paling lama : 

 

 

- Membuat pengantar hasil pemeriksaan Hakim Tinggi Pegawas kepada Ketua 

Pengadilan Tinggi melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 

paling lama : 

 

 

- Mengirimkan hasil pemeriksaan Hakim Tinggi Pengawas kepada lembaga atau pihak 

yang berkepentingan dalam tenggang waktu paling lama : 

 

 

- Mengarsipkan hasil telaah Hakim Tinggi Pengawas yang tidak dan atau memerlukan 

tindak lanjut pemeriksaan dalam tenggang waktu paling lama : 

 

 

- Membuat laporan pengawasan bulanan maupun tahunan untuk disampaikan kepada 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pejabat terkait dalam tenggang waktu 

paling lama : 

 

 

- Mengirim laporan pengawasan bulanan maupun tahunan kepada Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pejabat terkait dalam tenggang waktu paling 

lama : 

 

 

 

 

1 hari kerja 

3 hari kerja 

3 hari kerja 

3 hari kerja 

7 hari kerja 

1 hari kerja 

3 hari kerja 

3 hari kerja 
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4. Pengumpulan dan Pengolahan Data Laporan dari Pengadilan Negeri : 

 

- Menerima dan mengevaluasi laporan bulanan dari Pengadilan Negeri dalam 

tenggang waktu paling lama : 

 

 

- Menerima dan mengevaluasi 4 bulanan dari Pengadilan Negeri dalam tenggang 

waktu paling lama : 

 

 

- Menerima dan mengevaluasi 6 bulanan dari Pengadilan Negeri dalam tenggang 

waktu paling lama : 

 

 

- Menerima dan mengevaluasi laporan tahunan dari Pengadilan Negeri dalam 

tenggang waktu paling lama  

 

 

 

5. Lain-lain : 

 

- Menerima dan mengarsipkan surat penelitian (riset) dari Universitas / Perguruan 

Tinggi dan surat-surat lainnya sesuai disposisi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, 

Panitera / Sekretaris dalam tenggang waktu paling lama : 

 

 

  

3 hari kerja 

5 hari kerja 

5 hari kerja 

5 hari kerja 

5 hari kerja 
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II. ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN) 

DI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 

 

 Panitera/ Sekretaris bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi 

umum (kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris melalui garis komando 

terhadap para Kepala Sub Bagian. 

 Dalam hal pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Panitera/ 

Sekretaris bertanggung jawab penuh selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibawah 

pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku unsur Pimpinan. 

 

A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS 

 

1. Membuat progam kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

(P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA, diselesaikan selama : 

 

 

2. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun 

berjalan diselesaikan selama : 

 

 

3. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan, dan 

Kepegawaian : 

 

 

4. Mengoreksi dan mengkoordinasi surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian 

Umum, Keuangan, dan Kepegawaian : 

 

 

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan: 

 

 

6. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk 

disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/ Sekretaris dilaksanakan selama  

 

 

 

 

10 hari kerja 

10 hari kerja 

Setiap hari 

1 hari kerja 

Sesuai kebutuhan 

3 hari kerja 
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B. SUB BAGIAN UMUM 

1. Administrasi Persuratan. 

2. Administrasi Berkas Perkara Banding. 

3. Administrasi Barang Milik Negara. 

4. Penghapusan Barang Milik Negara. 

5. Administrasi Barang Pesediaan. 

6. Administrasi Perencanaan. 

7. Menyusun Laporan. 

8. Kerumahtanggaan. 

 

1. ADMINISTRASI PERSURATAN 

 

a. Surat Masuk 

Semua surat – surat oleh dinas yang ditunjukan ke Pengadilan Tinggi Makassar 

dan ditema oleh Sub Bagian Umum atas delegasi Panitera/Sekertaris. 

Pengelolaan Surat Masuk 

- Surat yang diterima diberikan tanda terima kemudian dicatat dalam buku 

Agenda surat Masuk diberikan nomor dan lembar disposisi,diperiksa oleh 

Sub Bag Umum kemudian diserahkan kepada Panitera/Sekertaris untuk 

mendapatkan disposisi diselesaikan: 

 

 

- Panitera Sekertaris memeriksa dan memilah surat untuk disampaikan 

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar diselesaikan : 

 

 

- Setelah didisposisi Ketua Pengadilan Tinggi kembali ke Panitera /Sekertaris 

untuk dikembalikan ke Sub Bagian Umum, kemudian didistribusikan 

kemasing – masing bidang : 

 

 

- Untuk surat Pidana khususnya Permohonan Perpanjangan Penahanan, 

Pencabutan Banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding setelah 

dikoreksi Kepala Sub Bagian Umum langsung diserahkan ke Panitera/ 

Sekretaris untuk diteruskan kepada PAMUD PIDANA melalui Wakil Panitera 

 

 

1 hari kerja 

1 hari kerja 

1 hari kerja 

1 hari kerja 
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- Untuk surat Perdata, khususnya Pencabutan Banding, Memori Banding dan 

Kontra Memori Banding setelah dikoreksi Kepala Sub Bagian Umum 

langsung diserahkan ke Panitera/ Sekretaris untuk didisposisi dan kembali 

ke Sub Bagian Umum untuk dikirim ke Paniteraan Perdata. 

 

 

- Khusus surat masuk untuk Sub Bagian Umum yang memerlukan 

balasan/tanggapan diselesaikan dalam : 

 

 

- Apabila Panitera/ Sekretaris berhalangan maka surat-surat khusus Pidana 

dan Perdata melalui Wakil Panitera 

 

b. Surat Keluar 

Semua surat-surat dinas yang ditujukan ke Instansi terkait dan perorangan untuk 

dikirim kepada yang bersangkutan. 

Pengelolaan Surat Keluar 

- Surat yang diterima Sub Bagian Umum dari masing-masing bidang dicatat 

dalam Agenda Surat Keluar untuk diberi nomor surat, kemudian distempel 

dan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim dan arsipnya disimpan di 

Sub Bagian Umum dan masing-masing bidang asal pengirim surat tersebut 

- Pengiriman surat pos atau kurir sesuai sifat surat tersebut diselesaikan 

selama : 

 

 

- Khusus pengiriman surat/ berkas ke Pengadilan Negeri Makassar diantar 

langsung pada hari itu juga selama hari kerja. 

 

2. ADMINISTRASI BERKAS PERKARA BANDING 

 

Berkas Perkara Banding Masuk 

Semua berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri se SULSELBAR yang 

diterima pada Sub Bagian Umum atas delegasi Pansek. 

Pengelolaan Berkas Perkara Banding Masuk 

Berkas yang diterima diberikan tanda terima kemudian dicatat dalam buku 

ekspedisi berkas sesuai jenis perkara, kemudian dikoreksi Kepala Sub Bagian 

10 hari kerja 

2 hari kerja 

2 hari kerja 
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Umum langsung diserahkan kepada Pansek untuk disposisi kemudian diserahkan 

kepada Kepaniteraan Perdata atau Pidana diselesaikan melalui Wakil Panitera : 

 

      

 Berkas Perkara Banding Keluar 

- Semua berkas perkara banding / Salinan Putusan/ Ikhtisar Putusan 

Pengadilan Tinggi Makassar ditujukan kepada Pengadilan Negeri Se 

SULSELBAR dan tembusan surat pengantar disampaikan kepada 

instansi / pihak-pihak terkait  

 Pengelolaan Berkas Perkara Banding Keluar 

- Semua berkas perkara banding / Salinan Putusan / Ikhtisar Putusan Pengadilan 

Tinggi Makassr yang diterima Sub Bagian Umum dari Kepaniteraan Pidana atau 

Kepaniteraan Perdata dicatat dalam Agenda Surat Keluar untuk diberi nomor 

surat, kemudian distempel dan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim ke 

Pengadilan Negeri SE-SULSELBAR dan tembusan surat pengantar 

disampaikan kepada Instansi/ Pihak-pihak terkait untuk arsip surat 

pengantarnya disimpan di Sub Bagian Umum dan Kepaniteraan Pidana atau 

Perdata diselesaikan : 

 

 

 

3. ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA 

 Pencatatan Barang Milik Negara setiap ada mutasi masuk dan atau mutasi 

keluar sesuai data sumber yang ada SPM, SP2D, HIBAH, TRANSFER DAN 

PENGHAPUSAN ke dalam SIMAK BMN : 

 

 Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN : 

 

 Pembuatan Daftar Isian Ruangan untuk BMN : 

 

 Rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan SAKPA setiap bulan : 

 

 

2 hari kerja 

2 hari kerja 

5 hari kerja 

 

 

 

5 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 
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 Menyusun Laporan PP 39 Aplikasi BAPPENAS setiap Triwulan satker : 

  

 Menyusun Laporan PP 39 Aplikasi BAPPENAS setiap Triwulan Tingkat 

Banding : 

 

 Menyusun Laporan BMN Semester Satker : 

 

 Menyusun Laporan BMN Tahunan Satker : 

 

 Menyusun Laporan BMN Semester Tingkat Korwil : 

 

 Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Bermotor : 

 

 Perawatan / pemeliharaan gedung kantor : 

 

 Perawatan peralatan dan mesin : 

 

 Perawatan meubelair : 

 

 

 

4. PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 

 Pendataan BMN yang rusak tidak digunakan : 

 

 Administrasi permohonan persetujuan Penghapusan BMN ke KPKNL : 

 

 Administrasi usulan Penghapusan BMN ke MARI : 

 

 Administrasi usulan Pelaksanaan Lelang Penghapusan BMN ke KPKNL : 

 

 Pelaksanaan lelang BMN : 

 

 Menyusun Laporan Pelaksanaan Lelang BMN : 

 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 

10 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 Sesuai kebutuhan 

 

 

 

Sesuai kebutuhan 

 

 

 
Sesuai kebutuhan  

 

 

 

Sesuai kebutuhan 

 

 

 

5 hari kerja 

 

 

 

10 hari kerja 

 

 

 

10 hari kerja 

 

 

 

5 hari kerja 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

5 hari kerja 
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5. ADMINISTRASI BARANG PERSEDIAAN 

 Menghimpun data kebutuhan Barang Persediaan dari masing-masing 

bidang : 

 

 Menyusun rencana pembelian Barang Persediaan : 

 

 Menginput mutasi masuk/keluar Barang Persediaan ke dalam Aplikasi 

Persediaan : 

 

 Menyusun Kas Opname Barang Persediaan setiap akhir Semester tingkat 

satker 

 

 Menyusun Laporan Semester Barang Persediaan melalui Aplikasi 

Persediaan Satker : 

 

 Mengirim Laporan Barang Persediaan ke Laporan BMN Semester Tingkat 

Satker melalui Aplikasi Persediaan : 

 

 

 

6. ADMINISTRASI PERENCANAAN 

 Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan 

prasarana diselesaikan : 

 

 Menyusun program kerja tahunan Sub Bagian Umum bersama Sub-Sub 

lainnya diselesaikan : 

 

 

7. MENYUSUN LAPORAN 

 Laporan tahunan Tingkat Satker 

 

 Laporan tahunan Tingkat Banding 

 

 Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tingkat Satker : 

 

 Menghimpun LAKIP Tingkat Banding dan mengirimkan ke MARI : 

 

3 hari kerja 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 
5 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

5 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

5 hari kerja 

 

 

 
5 hari kerja 

 

 

 7 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 

10 hari kerja 

 

 

 

10 hari kerja 
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8. KERUMAHTANGGAAN 

Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan : 

a. Pengelolaan Perpustakaan 

 Administrasi penerimaan buku baru : 

 

 Administrasi peminjaman buku-buku  

 

 Melakukan perawatan buku-buku secara berkala : 

 

 

b. Pemeliharaan /Perawatan sarana dan Prasarana gedung kantor 

 Perawatan  / Perbaikan Kendaraan Dinas Bermotor : 

 

 Perawatan / Pemeliharaan Gedung Kantor : 

 

 Perawatan  peralatan dan mesin : 

 

 Perawatan meubelair  

 

 

c. Pemeliharaan / perawatan halaman / taman gedung kantor 

 Perawatan taman dan tanaman hias dilakukan secara berkala setiap hari  

 

 

d. Pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor 

 Menyusun jadwal SATPAM setiap bulan : 

 

 Menyusun jadwal Piket honorer setiap bulan : 

 

 

 Melakukan pertemuan dalam evaluasi pelaksanaan tugas setiap tiga bulan 

sekali 

 

 Melakukan pengontrolan kebersihan lingkungan kantor yang dilakukan 

petugas dan di koordinir oleh kepala Sub Bagian Umum : 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

10 hari kerja 

 

 

 Sesuai Kebutuhan 

 

 

 

Sesuai Kebutuhan 

 

 

 

Sesuai kebutuhan 

 

 

 

Sesuai kebutuhan 

 

 

 1 hari kerja 

 

 

 1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 
2 jam kerja 

 

 

 
Setiap hari 
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 Melakukan pengontrolan keamanan lingkungan kantor dilaksanakan 

SATPAM : 

 

 Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait : 

 

 Melakukan pengontrolan Ruang kerja dilakukan oleh SATPAM : 

 

 

 

C. SUB BAGIAN KEUANGAN 

1. Perencanaan Anggaran 

a. Mengadakan rapat khusus penyusunan anggaran bersama hakim tinggi, pejabat 

struktural dan fungsional guna menampung kebutuhan untuk 1(tahun) anggaran 

dituangkan dalam RKAKL pada permulaan bulan Februari, demikian pula untuk 25 

satker, diselesaikan selama : 

 

b. Membuat rincian penyusunan RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk 

diserahkan kepada Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI pada bulan Maret 

selama : 

 

 

2. Administrasi Keuangan  

a. Pembuatan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat 

Komitmen setelah anggaran / DIPA turun dan Surat Keputusan Sekretaris MARI di 

terima di Pengadilan Tinggi, diselesaikan selama : 

 

b. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Bendahara Pengeluaran, SK Bendahara 

Penerima, SK Penguji Surat Perintah penerbitan SPM, SK Pengelola Keuangan, 

keseluruhan dikerjakan dan diselesaikan selama : 

 

c. Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang terlebih dahulu di paraf  

Bendahara, diselesaikan selama : 

 

d. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima 

e. Surat keluar/jawaban surat diselesaikan selama : 

 

 

Setiap 4 jam sekali 

 

 

 

Bila diperlukan 

 

 

 

Setiap jam kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 
5 hari kerja 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 4 hari kerja 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 
3 hari kerja 
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f. Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke Bank : setelah SP2D 

diterima dai KPPN : 

 

3. PELAKSANAAN ANGGARAN 

a. Gaji Pokok 

 Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun 

kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, 

Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), diselesaikan setiap awal bulan 

selama: 

 

 Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP), diselesaikan selama : 

 

 Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 

 

 Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji 

dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, 

diselesaikan selama : 

 

 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) 

untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar, diselesaikan selama : 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulannya paling lambat : 

 

b. Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Beras. 

 Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan 

menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan 

Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama : 

 

 Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP), diselesaikan selama : 

 

 Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya, diselesaikan selama: 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 2 hari kerja 

 

 

 1 hari kerja 

 

 

 

Tanggal 10 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 
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 Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji 

dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, 

dselesaikan selama: 

 

 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) 

untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar, diselesaikan selama : 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan Selama: 

 

c. Uang Kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR. 

 Membuat daftar uang kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR 

dan menyusun kelengkapan daftar uang kehormatan, diselesaikan selama : 

 

 Membuat faktur pajak/ surat setoran pajak (SSP), diselesaikan selama : 

 

 Koreksi daftar uang kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR 

dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 

 

 Pengajuan daftar Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR dan 

kelengkapannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama: 

 

 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) 

untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, 

diselesaikan selama : 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulannya paling lambat : 

 

 

 

d. Uang makan 

 Membuat dan mengkoreksi Daftar nominatif uang makan setelah mendapat 

rekapitulasi absen dari sub bag kepegawaian pada tanggal 5 setiap 

bulannya, diselesaikan selama : 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 2 hari kerja 

 

 

 2 hari kerja 

 

 

 

Tanggal 10 

 

 

 

3 hari kerja 
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 Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan 

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diselesaikan 

selama: 

 

 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) 

diselesaikan selama : 

 

 Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat 

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) diselesaikan selama : 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

 

e. Uang Lembur 

 Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) diselesaikan selama : 

 

 Membuat Daftar Absen Lembur diselesaikan selama : 

 

 Penandatanganan oleh penerima / yang diperintahkan lembur dan disetujui 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama : 

 

 Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM) diselesaikan selama : 

 

 Penandatanganan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

diselesaikan selama : 

 

 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) 

diselesaikan selama :  

 

 Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat 

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) diselesaikan selama : 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 
1 hari kerja 
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 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

 

f. Gaji ke-13 (Tiga Belas) 

 Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji 

dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan 

setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

 

 Membuat faktur pajak / Surat Setoran Pajak (SSP) diselesaikan selama : 

 

 Koreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya diselesaikan selama : 

 

 Pengajuan Daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran, diselesaikan selama : 

 

 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP), 

diselesaikan selama : 

 

 Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran 

Pajak (SSP) ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 

Membayar, diselesaikan selama : 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Pendaharaan Negara KPPN), diselesaikan selama : 

 

g. Rapel Gaji dan Beras 

 Membuat daftar Gaji dan Beras Hakim dan Pegawai menggunakan Aplikasi Gaji 

dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar dilaksanakan setelah ada 

Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN), diselesaikan selama : 

 

 Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP), diselesaikan selama : 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 2 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 
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 Koreksi daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya, diselesaikan selama : 

 

 Pengajuan Daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya untuk 

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama : 

 

 Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 

Setoran Pajak (SSP) oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar 

(SPM), diselesaikan selama : 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 

 

 

h. Remunerasi dan Pertanggungjawabannya. 

 Membuat daftar Nominatif Remunerasi Pegadilan Tinggi Se SULSELBAR 

berdasarkan rekapitulasi absen dari Sub Bagian Kepegawaian, dilaksanakan 

setelah ada surat perintah dari Sub Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, 

diselesaikan selama : 

 

 Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian 

Keuangan diselesaikan : 

 

 Mengkoordinir permintaan Remunerasi Pengadilan Negeri Se-SULSELBAR dan 

mengoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi diselesaikan selama : 

 

 Membuat rekapitulasi permintaan Remunerasi Pengadilan NegeriSe-

SULSELBAR dan mengoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi diselesaikan 

selama : 

 Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kuasa Pengguna 

Anggaran diselesaikan selama : 

 

 Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, diselesaikan selama : 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 
2 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 2 hari kerja 

 

 

 

 

 

1 hari kerja 
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 Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang yang 

menerima remunerasi diselesaikan selama : 

 

 Mengkoordinir pertanggungjawaban daftar nominatif permintaan remunerasi 

Pengadilan Negeri diselesaikan selama:  

 

 Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan Remunerasi 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan 

Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama : 

 

 Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, 

diselesaikan selama : 

 

i. Pengajuan Uang Persediaan 

 Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (karwas) ke Kantor Pelayanan 

Perbendahaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas dibendahara 

pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP) 

diselesaikan selama : 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

 

j. Tambahan Uang Persediaan 

 pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak 

untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup, dilaksanakan sesuai 

kebutuhan. 

 Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 

yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

diselesaikan selama : 

 

 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) 

dengan kelengkapannya, diselesaikan selama : 

 

7 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 3 hari kerja 

 

 

 7 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

 

7 hari kerja 
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 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) 

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

 

k. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 

 Mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) dan kelengkapannya, 

diselesaikan selama : 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 

 

 

l. Pengajuan SPM langsung (LS) 

 Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya, diselesaikan selama: 

 

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

 

m. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

 Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) pada Bank presepsi, dilaksanakan setiap hari Jum’at (kecuali Jum’at 

libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya) 

 Melaporkan pembukuan disertai penyetoran untuk ditandatangani oleh 

Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin 

 Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Biro Keuangan 

Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya 

 

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. 

a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran 

 Pembuatan Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah meneriman bukti 

setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sesuai format 

dari KPPN, diselesaikan selama : 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 
1 hari kerja 

 

 

 
1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 
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 Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi 

SAKPA, diselesaikan selama : 

 

 Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara 

satker dan KPPN, diselesaikan selama : 

 

 Membuat laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) setelah menerima laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) 

dari Sub. Bagian Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya diselesaikan 

selama : 

 

b. Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan 

 Laporan Realisasi Belanja per Triwulan 

Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan  

 

 Laporan PP No.39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas)per Triwulan 

 Melakukan input data aplikasi PP No.39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan 

Tinggi dan penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), diselesaikan 

selama : 

 

 Meminta laporan aplikasi PP No.39 Tahun 2006 formulir A ke Pengadilan Negeri 

paling lambat tanggal 10 setiap triwulannya, diselesaikan selama : 

 

 Melakukan rekapitulasi data laporan aplikasi PP No.39 Tahun 2006 formulir A 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Sulselbar ke dalam formulir B dan 

Pembuatan pengantar laporan aplikasi PP No.39 Tahun 2006, diselesaikan 

selama : 

 

 Laporan aplikasi PP No.39 Tahun 2006 ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung 

RI, diselesaikan selama: 

 

 Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

 Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun 

 Pengiriman ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, diselesaikan 

selama: 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 

 

 

 

3 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 
1 hari kerja 

 

 

 

7 hari kerja 
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4. Penatausahaan dan pengawasan anggaran 

a. Buku Kas Umum  

 Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap lembarnya dan 

diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama : 

 

 Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama : 

 

 

b. Buku Pembantu 

 Buku pembantu kas tunai dibukukan setiap transaksi dan ditutup setiap bulan, 

diselesaikan selama 

 

 Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening 

giro, diselesaikan selama : 

 

 Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat setoran 

pajak (SSP), diselesaikan selama : 

 

 Kuasa Pengguna anggaran melakukanpemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, 

Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Banks, dan Buku Pembantu Pajak sesuai 

kebutuhan, atau paling lama 1 kali dalam tiga bulan 

 

D. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 

1. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian : 

a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan 

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar 

 Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua 

Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris diagendakan pada buku surat 

masuk sejak surat itu 

 

 Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep oleh Ka.Sub. 

Bag. Kepegawaian diselesaikan selama : 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 
1 hari kerja 

 

 

 

1 hari kerja 

 

 

 

Diterima hari itu juga 

 

 

 

5 hari kerja 

 

 

 



27 
 

 Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

Makassar atau Panitera/Sekretaris baik melalui Fax maupun melalui Bagian 

Umum, diselesaikan selama : 

 

 

b. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai pengadilan Tinggi Makassar dilaksanakan : 

 

c. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada 

akhir bulan, pengetikan jumlah data pegawai dan koreksi oleh Ka.Sub Bagian 

Kepegawaian diselesaikan selama : 

 

d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan disusun pada akhir Tahun anggaran, 

pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Ka.Sub.Bagian 

Kepegawaian diselesaikan selama : 

5 hari kerja 
 

e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi 

Sesuai kebutuhan 
 

f. Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai 

Pengadilan Tinggi, dilaksanakan  

Setiap hari kerja 
 

g. Perekapan absensi Hakim dan Staf Pegawai Pengadilan Tinggi : 

 Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen selama: 

3 hari kerja 

 Koreksi oleh Kasub. Bagian Kepegawaian diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk uang makan 

dan uang Renumerasi paling lambat setiap bulannya : 

Tanggal 5 

 

h. Pembuatan SK. Pengawasan Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang 

Pelaksanaan : 

Sesuai kebutuhan 
 

i. Pembuatan SK. Pengawasan ke Pengadilan Negeri Pelaksanaan : 

Sesuai kebutuhan 

 

 

 

 

2 hari kerja 

 

 

 

setiap hari kerja 

 

 

 5 hari kerja 
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2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat : 

a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan dan koreksi oleh 

Ka.Sub.Bagian Kepegawaian diselesaikan selama : 

5 hari kerja 
 

b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Panitera / Sekretaris Pengadilan 

Tinggi diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 

2.1 Kenaikan Pangkat Reguler 

 Menyusun daftar Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial serta Pegawai yang 

akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun dan 

diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

 Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan Pangkat diselesaikan 

selama :  

3 hari kerja 

 

 Meneruskan usul Kenaikan Pangkat yang diterima dari Pengadilan 

Negeri, diselesaikan selama : 

10 hari kerja 

 

 Koreksi oleh Ka.Sub.Bagian Kepegawaian terhadap usulan Kenaikan 

Pangkat Reguler diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

 Mengirimkan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat Kepala BKN beserta 

berkas yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke 

Kantor BKN Makassar untuk mendapatkan Nota Persetujuan, 

diselesaikan selama : 

3 hari kerja 

 

2.2 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 

 Membuat telaahan, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

 



29 
 

 Meneruskan usul Kenaikan Pangkat yang diterima dari Pengadilan 

Negeri Se-SULSELBAR, diselesaikan selama : 

5 hari kerja 
 

 Pengetikan usulan, koreksi oleh Ka.Sub.Bagian Kepegawaian, 

diselesaikan selama : 

5 hari kerja 

 

 Mengirimkan usul Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani oleh 

Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA-RI 

diselesaikan selama: 

1 hari kerja 

 

2.3 Kenaikan Pangkat Pilihan  

 Membuat telaahan, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Meneruskan usul Kenaikan Pangkat yang diterima dari Pengadilan 

Negeri, diselesaikan selama : 

10 hari kerja 
 

 Pengetikan usulan dan koreksi oleh Ka,Sub.Bagian Kepegawaian 

diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Mengirimkan usul Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani oleh 

Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen BADILUM atau Sekretaris MA-RI 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 

2.4 Kenaikan Pangkat Pengabdian  

 Pengumpulan Data diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Meneruskan usul Kenaikan Pangkat yang diterima dari Pengadilan 

Negeri Se-SULSELBAR diselesaikan selama : 

10 hari kerja 
[ 

 Pengetikan dan koreksi oleh Ka.Sub.Bagian Kepegawaian diselesaikan 

selama : 

1 hari kerja 
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 Mengirimkan usul Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani oleh 

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ke Ditjen BADILUM atau Sekretaris 

MA-RI diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 

3. Kenaikan Gaji Berkala 

a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir 

tahun diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 1 bulan sebelum TMT Kenaikan Gaji 

Berkala diselesaikan : 

2 hari kerja 
 

c. Disampaikan kepada yang bersangkutan , Pembuat Daftar Gaji dan dimasukkan ke 

File yang bersangkutan diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 

4. Mutasi Hakim dan Pegawai 

a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki 

Jabatan diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara dan dimasukkan ke File yang 

bersangkutan diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 

5. Usul Jabatan 

a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan : 

sesuai kebutuhan 
 

c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

Makassar ke Ditjen BADILUM atau Sekretaris MA-RI diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
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6. Usul Pensiun 

a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki masa 

usia pensiun diselesaikan selama : 

5 hari kerja 
 

b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

Makassar ke Ditjen BADILUM / Sekretaris MA-RI atau ke Kakanreg II BKN 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 

7. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana 

a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja 

selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, diselesaikan 

setiap : 

awal tahun 
 

b. Mengirimkan usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana yang telah ditandatangani 

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ke Mahkamah Agung R.I. diselesaikan 

selama : 

1 hari kerja 

 

8. Bimbingan Teknis 

a. Membuat SK Panitia Bintek diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

b. Membuat dan mengirim surat pemanggilan peserta Bintek diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

c. Merekap nama peserta dari Pengadilan Negeri Se-SULSELBAR dan membuat 

absensi peserta Bintek diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

9. Diklat / Rakor / Raker / Widyaiswara 

a. Membuat Surat Tugas bagi Hakim dan Pegawai yang ditunjuk, diselesaikan 

selama: 

2 hari kerja 
 

b. Menyerahkan Surat Tugas kepada yang bersangkutan diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
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10.  Cuti Hakim dan Pegawai 

a. Pengetikan Surat Cuti diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip File yang bersangkutan 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 

11. Hukuman Disiplin 

a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, diselesaikan selama: 

1 hari kerja 
 

b. Membuat dan mengirim surat pemanggilan, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

c. Membuat dan mengirim surat pemanggilan, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan :  

sesuai kebutuhan 
 

e. Membuat Laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar serta tindak lanjut 

sesuai rekomendasi, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

12. DP.3 

a. Menyiapkan formulir DP.3, menyerahkan pada Atasan Langsung yang dinilai, 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

b. Pengetikan DP.3, diselesaikan selama : 

10 hari kerja 
 

c. Penandatanganan oleh Pejabat Penilai, Yang Dinilai dan Atasan Pejabat Penilai 

serta memasukkan kembali ke File yang bersangkutan tersebut, diselesaikan 

selama :  

10 hari kerja 
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13. Penerimaan Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil 

a. Penerimaan 

 Pembuatan SK Panitia Intern dan pembuatan SK Panitia Gabungan, 

diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Menyiapkan formulir yang berkaitan dengan Penerimaan Cakim dan 

CPNS, diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

 Pelaksanaan penerimaan Pegawai : 

( sesuai ketentuan MA-RI ) 
 

 Pembuatan Rekap Pendaftaran yang dikelompokkan ke dalam jenjang 

formasi jabatan yang telah ditentukan oleh MA – RI, diselesaikan 

selama : 

7 hari kerja 
 

 Pembuatan Laporan pelaksanaan Penerimaan, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

b. Pelaksanaan Ujian 

 Membuat dan menyampaikan Surat Tugas Panitia Ujian kepada yang 

bersangkutan, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Pelaksanaan Ujian dan pembuatan Berita Acara, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
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III. PENGAWASAN MELEKAT 

 

1. Pengertian  

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendali yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

2. Maksud Pengawasan 

a. Memperoleh informasi, apakah penyelenggaraan, teknis peradilan, 

pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan 

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah administrasi, dan ketidak 

efisienan penyelenggaraan peradilan. 

c. Menilai kinerja aparat Pengadilan. 

 

3. Tujuan Pengawasan 

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai 

bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan 

tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah 

laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik. 

 

4. Ruang Lingkup Pengawasan 

a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, 

administrasi dan financial pengadilan. 

b. Sasaran Pengawasan 

 Internal Pengadilan Tinggi 

 Internal Pengadilan Negeri 

 

5. Bentuk Pengawasan 

a. Pengawasan langsung : dengan cara pemeriksaan regular, dan pemeriksaan 

khusus. 

b. Pengawasan tidak langsung : dengan cara melakukan penilaian atas laporan 

tertulis, laporan lisan, dan pemberitaan media massa. 
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6. Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri Se-SULSELBAR 

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan yang mencakup 

administrasi persidangan dan administrasi perkara. 

b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang meliputi 

administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi 

umum. 

c. Pengawasan terhadap perilaku Internal Pengadilan. 

d. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja 

pengadilan dan kualitas pelayanan publik. 

 

A. Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi 

I. Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi terhadap : 

1. Yang  didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi : 

a. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan jajaran Pengadilan 

Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-SULSELBAR. 

b. Memantau pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Pengadilan. 

c. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah 

laku dan pelaksanaan tugas Hakim- hakim, Kepaniteraan dan Pegawai 

Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-SULSELBAR. 

2. Hakim Tinggi Pengawas Pidana 

a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana : 

 Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan. 

 Penyelesaian/ minutasi perkara. 

 Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat. 

b. Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata : 

 Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992 

 Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP 

c. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulanan terhadap laporan 

keadaan perkara dari Panitera Muda dan Panitera Muda Perdata. 

3. Panitera / sekretais 

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

b. Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan 

administrasi umum. 

c. Memantau pelaksanaan Program Kerja, Pelaksanaan dan Laporan 

Pertanggung Jawaban DIPA. 

4. Pengadilan Negeri Se-SULSELBAR 

a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana : 
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 Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan. 

 Penyelesaian / minutasi perkara. 

 Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat. 

b. Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata 

 Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992 

 Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP 

c. Memantau kegiatan Hakim. 

d. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

II. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 

a. Memantau pelaksanaan tugas – tugas Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris 

dan jajarannya pada Pengadilan Tinggi Makassar serta Hakim, Panitera/ 

Sekretaris beserta jajarannya pada Pnegadilan Negeri Se-SULSELBAR. 

b. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara 

pidana dan perkara perdata. 

c. Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Tinggi Makassar dan 

Pengadilan Negeri. 

d. Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Tinggi dan 

Memanta pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri 

Se-SULSELBAR berdasarkan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 

tanggal 04 juni 2009. 

e. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda 

Hukum. 

 

III. Pengawasan oleh Panitera / Sekretaris terhadap : 

1. Wakil Panitera 

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

b. Memantau pelaksanaan tugas – tugas dalam penyelesaian perkara. 

c. Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala. 

d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera 

Muda, dan Panitera Pengganti. 

e. Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan 

keuangan perkara setiap bulannya. 

 

2. Wakil Sekretaris 

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

b. Memantau pelaksanaan DIPA Pengadilan Tinggi Makassar dan 

Pengadilan Negeri Se-SULSELBAR. 

c. Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. 
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d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala 

Sub.Bagian. 

e. Memantau pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, keamanan dan 

ketertiban kantor. 

 

IV. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, 

Perdata, Hukum, dan Panitera Pengganti : 

1. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Muda di kepaniteraan sesuai 

dengan pola BINDALMIN dan SOP. 

2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera 

Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum 

terhadap kinerja staf. 

3. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda. 

4. Penyusun daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para 

Panitera Muda. 

5. Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 

 

V. Pengawasan oleh Wakil Sekretaris terhadap Kepala Sub.Bagian 

Umum, Keuangan, dan Kepegawaian : 

1. Pelaksanaan tugas – tugas di kesekretariatan sesuai dengan pola 

BINDALMIN dan SOP. 

2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kasub Bag 

Umum, Kasub Bag Keuangan dan Ka Sub Bag Kepegawaian terhadap 

kinerja staf. 

3. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke 

Mahkamah Agung dan instansi terkait. 

4. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya. 

5. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para 

Kasub Bagian. 

6. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor. 

 

VI. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap staf :  

1. Panitera Muda Pidana : 

a. Pelaksanaan registrasi perkara. 

b. Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, 

pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari 

tahanan, dan pembantaran penahanan. 

c. Pembuatan konsep – konsep penetapan dan pengiriman penetapan. 
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d. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara 

kepada Majelis. 

e. Pelaksanaan pemberkasan perkara. 

f. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri. 

g. Penyerahan berkas perkara banding untuk diarsipkan. 

h. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana. 

i. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

2. Panitera Muda Perdata : 

a. pelaksanaan registrasi perkara. 

b. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara 

kepada Majelis. 

c. Pelaksanaan pemberkasan perkara. 

d. Pengiriman berkas perkara banding untuk diarsipkan. 

e. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara. 

f. Penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNPB ) pada 

Bendahara penerima. 

g. Pembuatan konsep – konsep laporan perkara perdata. 

h. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

3. Panitera Muda Hukum : 

a. Pembuatan konsep – konsep laporan perkara pidana dan perdata. 

b. Pengiriman laporan – laporan setiap awal bulan ke Mahkamah 

Agung R.I. 

c. Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata. 

d. Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara. 

e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

VII. Pengawasan Oleh Kepala Sub Bagian Terhadap Staf ; 

1. Sub Bagian Umum. 

a. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara ( BMN ). 

b. Pencatatan barang persediaan. 

c. Pencatatan permintaan barang persediaan. 

d. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara ( BMN ). 

e. Penghapusan Barang Milik Negara ( BMN ). 

f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar. 

g. Pengiriman surat – surat keluar. 

h. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Pengaju. 

i. Pengelolaan dan penatausahaan buku – buku perpustakaan. 
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j. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor. 

k. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor. 

l. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor, 

dan petugas piket harian. 

m. Pembuatan konsep – konsep laporan. 

n. Pelaksanaan tugas sesuai SOP. 

 

2. Sub Bagian Kepegawaian : 

a. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat masuk. 

b. Pelaksanaan tugas file – file kepegawaian. 

c. Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan 

PNS, mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiun, 

usulan Satya Lencana, Pendidikan/pelatihan/bimbingan tekhnis, 

hukuman disiplin, pembuatan konsep – konsep surat keputusan, 

surat tugas, dan lain – lain. 

d. Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir hakim dan 

pegawai. 

e. Pelaksanaan penerimaan Calon Hakim dan Calon PNS. 

f. Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, 

pelantikan, dan serah terima jabatan, serta prosesi purnabakti Hakim 

Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri. 

g. Pembuatan konsep – konsep laporan. 

h. Pelaksanaan tugas sesuai SOP. 

 

3. Sub Bagian Keuangan : 

a. Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL. 

b. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran. 

c. Pelaksanaan penyetoran pajak. 

d. Pelaksanaan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNPB ) 

e. Pembuatan konsep – konsep pelaporan pelaksanaan anggaran. 

f. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

B. Pembuatan Kontrak Kinerja agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efisien 

Dalam rangaka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, perlu dibuat 

kontrak kinerja apabila terjadi hal – hal yang tidak sesuai dengan SOP antara : 

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan Ketua Pengadilan Tinggi. 

2. Hakim Tinggi dengan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. 

3. Panitera / Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Tinggi. 

4. Wakil Panitera / Wakil Sekretaris dengan Panitera / Sekretaris. 
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5. Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan Wakil Panitera. 

6. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dengan Wakil 

Sekretaris. 

7. Panitera Pengganti dan Jurusita dengan Panitera / Sekretaris. 

8. Staff Kepaniteraan Pidana, Perdata, dan Hukum dengan Panitera Muda 

Pidana, Perdata dan Hukum. 

9. Staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan Kepala Sub 

Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian. 

10. Hakim Pengadilan Negeri Se-SULSELBAR dengan Hakim Tinggi Pengawas 

Daerah 

 

C. Sanksi 

Terhadap Pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa : 

1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan perkara; pembagian perkara untuk 

bulan berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap penilaian DP3. 

2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian minutasi 

dikurangi pembagian perkaranya dan berpengaruh terhadap penilaian DP3 

serta dapat diusulkan untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Panitera 

Pengganti. 

3. Pegawai / staf yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diperintahkan oleh 

atasan langsungnya berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat di 

usulkan penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan 

penghentian tunjangan renumerasi. 

4. Hukuman disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI  Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman 

Perilaku Hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor 

071/KMA/SK/V/2001 tanggal 14 mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan 

displin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim 

dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan Yang 

Berada di Bawahnya, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 mei 2009, 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 

07/KMA/SK/V/2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 

tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
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I. ADMINISTRASI 

 

ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN NEGERI SE-SULSELBAR 

A. KEPANITERAAN PIDANA 

1. Penyelesaian perkara : 

 Pengadilan Negeri Melalui Meja I pelimpahan berkas perkara dan barang bukti 

dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang 

mendapat tugas resmi itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana 

apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas dari 

Kejaksaan tersebut. 

 Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti serta pemeriksaan 

kelengkapan berkas dan registrasi paling lama : 

3 hari kerja 

 Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan penunjukan 

Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis 

Hakim dan paling lama: 

3 hari kerja 

 Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika terdakwa ditahan) sejak 

diterima Panitera Pengganti paling lama : 

2 hari kerja 

 Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada penuntut 

umum : 

3 hari kerja 

 Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis 

Hakim, paling lama : 

7 hari kerja 

 Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau 

setelah sidang terakhir : 

7 hari kerja 

 Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi dan 

barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali 

dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling lama : 

180 hari kerja 
 

Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaiman diatur dalam 

undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan ; 
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 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta 

alasannya apabila persidangan ditunda : 

Pada hari itu juga 

 Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan 

Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah 

ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : 

Pada hari itu juga 

 Panitera Muda Pidana bertanggungjawab atas pencatatan perkembangan 

persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu juga 

setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : 

Pada hari itu 

Atau paling lambat hari berikutnya, Panitera Muda wajib meneliti : 

 Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan Petikan Putusan yang 

dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari 

kerja berikutnya dan wajib meneliti intisari putusan tersebut agar sesuai dengan 

asli putusan tersebut. 

 Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut 

Umum kepada RUTAN serta terdakwa atau Penasehat hukumnya setelah petikan 

putusan tersebut diterima oleh Panitera Pengganti, dan harus diteliti intisari 

tersebut/ salinan putusan harus sesuai dengan asli, paling lama : 

3 hari kerja 

 Dengan surat pengantar dan tanda terima. 

 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan 

pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan 

akhir) diucapkan, paling lama : 

14 hari kerja 

 Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta 

barang buktinya, Panitera Muda Pidana yang menyerahkan kepada Kejaksaan 

pada hari itu juga atau paling lama  

4 hari kerja berikutnya 

Untuk perkara yang terdakwanya anak-anak ditahan, perkara harus sudah 

diputus dalam tenggang waktu 45 hari ; 

2. PROSES BANDING: 

 Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah 

putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir paling lama :  

7 hari kerja 
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Dengan pengertian apabila hari ke-7 jatuh pada hari libur, maka dihitung pada 

hari kerja berikutnya: 

 Laporan banding pada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga 

saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 

 Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama : 4 hari kerja 

setelah pernyataan banding diterima. 

 Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana 

dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan ; tenggang waktu 

inzage : 

7 hari kalender 

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak penyatan banding (tanpa 

harus menunggu memori banding), paling lama : 

14 hari kerja 

Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka perkara harus sudah diterima 

minimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa penahanan habis : 

 Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum diputus oleh 

Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding 

dilengkapi dengan akta pencabutan banding dari Panitera dan Reelas 

pemberitahuan pencabutan banding, pada hari itu juga atau paling lama. 

3 hari kerja apabila terdakwa dalam tahanan 

 Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, 

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. 

 Perkara banding yang tidak lengkap harus sudah dilengkapi paling lama: 

7 hari kerja 

 Perkara banding selain diisi  pada register juga harus dimasukkan dalam register 

buku induk perkara. 



44 
 

BANDING PIDANA DI PENGADILAN NEGERI 

 

PENUNTUT UMUM / PH / TERDAKWA 

 

Laporan banding ke pengadilan tinggi 

harus disampaikan pada hari itu juga / 

paling lambat hari kerja berikutnya 

Pernyataan banding 

disampaikan                7 hari 

setelah putusan diucapkan / 

setelah diberitahukan kepada 

terdakwa yang tidak hadir 

 

Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 4 

hari kerja setelah pernyataan banding diterima 

 

Minutsi perkara diserahkan kepada panitera muda pidana dalam waktu 7 

hari setelah permohonan banding diajukan 

 

Tenggang waktu inzage : 7 hari 

 

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan 

banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding) paling lama 

30 hari 

 

 Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke Pengadilan 

Tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja 

berikutnya 

 

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai 

maka berkas dinyatakan tidak lengkap 

 

Putusan banding diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa 

dalam waktu 3 hari setelah berkas diterima dari Pengadilan Tinggi 
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3. Proses Kasasi 

 Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 

14 hari kalender 

Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa 

atau 14 hari kalender setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas. 

Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan 

kasasi diajukan, paling lama 2 hari kerja berikutnya, melalui fax dan laporan asli 

dikirim melalui post.  

 Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan 

kasasi diterima , paling lama : 

4 hari kerja  

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas atau dilepas dari tuntutan, 

penyerahan salinan putusannya harus selesai dalam waktu 7 hari / paling lambat: 

14 hari kerja  

 Permohonan kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan 

kasasi diajukan, paling lama : 

14 hari kalender 

 Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori 

diterima, dalam waktu : 

4 hari kerja 

 Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi setelah termohon 

kasasi menerima memori kasasi, paling lama : 

14 hari kalender 

 Keterlambatan dalam menyerahkan memori kasasi Panitera/ Sekretaris membuat 

keterangan tidak adanya memori kasasi paling lambat : 

3 hari kerja  

 Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang tidak diterimanya 

permohonan kasasi paling lama : 

3 hari kerja 

Permohonan kasasi tersebut tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik 

Indonesia oleh karena tidak ada Memori Kasasi karena tidak memenuhi syarat 

formal (Pasal 45 A UU No. 5 tahun 2004); 

Apabila permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan kepada pihak termohon 

kasasi dan ke Mahkamah Agung RI dengan dilengkapi Akta Pencabutan Kasasi 

dari Panitera dan Relas pemberitahuan pencabutan kasasi paling lama : 

7 hari kerja apabila terdakwa dalam tahanan 

Sejak pernyataan kasasi dicabut; 
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 Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi 

diterima, paling lama: 

30 hari kerja 

Kecuali terdakwa/ pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan ; 

 Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka 

berkas dinyatakan tidak lengkap. 

 Perkara kasasi selain dicatat/ diregister dalam registrasi kasasi, juga harus 

diregister dalam buku induk perkara. 
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KASASI PIDANA DI PENGADILAN NEGERI 

PENUNTUT UMUM / PH/ TERDAKWA 

 

Laporan kasasi ke Mahkamah 

Agung RI harus disampaikan pada 

hari itu juga/ paling lambat hari kerja 

berikutnya 

Pernyataan kasasi disampaikan 14 

hari setelah putusan diucapkan/ 

setelah diberitahukan kepada 

Penuntut Umum dan terdakwa 

 

Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi paling 

lama 4 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima  

 

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas beserta putusan yang 

diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 14 hari setelah 

permohonan kasasi diajukan  

 

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam waktu  4 hari 

setelah memori diterima 

 

Memori kasasi diberitahukan kepada termohon kasasi dalam waktu 4 hari 

setelah memori diterima 

 

Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari 

setelah memori diterima  

 

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi 

diterima paling lama 30 hari  

 

Jika permohonan kasasi dicabut harus harus diberitahukan ke Mahkamah 

Agung dan termohon kasasi pada hari itu juga atau paling lama pada hari 

kerja berikutnya 

 

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai 

maka berkas dinyatakan tidak lengkap 

 

Putusan kasasi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa 

dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Mahkamah Agung 
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Proses Peninjauan Kembali 

 Pengadilan Negeri menerima Permohonan Peninjauan Kembali. 

 Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada 

Ketua Pengadilan Negeri : 

Pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya 

Melalui Panitera/Sekretaris, dan sudah diteliti apakah dapat diterima atau tidak 

diterima, apabila dapat diterima, maka Panitera membuat Akta Peninjauan 

Kembali,  kemudian berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri; 

 Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan : 

Pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya  

 Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada 

Majelis Hakim yang ditunjuk, Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan 

memerintahkan kepada Panitera agar menunjuk Jurusita untuk memberitahukan 

hari sidang kepada Jaksa Penuntut Umum dan pemohon peninjauan kembali. 

Pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya 

 Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi 

persyaratan dalam waktu paling lama : 

30 hari kerja 

 Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara 

pendapat kepada Kepaniteraan Pidana :  

 4 hari setelah sidang terakhir 

 Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah 

Agung, dalam waktu : 

7 hari sejak berkas diserahkan oleh panitera pengganti 

Apabila peninjauan kembali dicabut, paling lama 7 hari kerja harus telah 

diberitahukan kepada pihak pemohon peninjauan kembali dan termohon 

peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali serta Mahkamah Agung. 

Perkara selain dicatat dalam buku register peninjauan kembali juga harus dicatat 

pada buku induk perkara. 
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PENINJAUAN KEMBALI PIDANA DIPENGADILAN NEGERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMOHON  

PK 

Kepaniteraan pidana 

menyerahkan permohonan PK 

kepada dan Ketua PN pada hari 

itu juga / paling lambat hari kerja 

berikut 

Pengadilan negeri menerima 

permohonan dan register 

peninjauan kembali, paling 

lama : 1 hari  

Penunjukanan Majelis Hakim dan 

Panitera Pengganti ditetapkan pada 

hari itu juga atau paling lama hari 

kerja berikutnya 

Majelis hakim memeriksa apakah 

permintaan peninjauan kembali 

memenuhi persyaratan dalam 

waktu paling lama 30 hari  

Panitera pengganti menyerahkan 

berita acara pemeriksaan dan 

berita acara pendapat kepada 

kepaniteraan pidana 4 hari setelah 

sidang terakhir 

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohon 

kepada Majelis Hakim pada hari itu juga atau hari 

kerja berikutnya 

Kepaniteraan pidana mengirimkan 

berkas ke mahakamah agung paling 

lambat 7 hari setelah berkas 

diserahkan oleh panitera pengganti 
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4. Proses Grasi 

 Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam 

register, paling lama : 

1 hari kerja 

 Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 

4 hari kerja 

Dan dikirim ke Mahkamah Agung hari pada hari kerja berikutnya. 

Perkara selain dicatat/ diregister dalam buku regster grasi juga harus dicatat / 

diregister pada buku induk perkara. 

5.Delegasi   

 Permintaan bantuan pemberitahuan ke pengadilan negeri lain/ delegasi, 

diselesaikan : 

3 hari kerja 

 Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus dijalankan, setelah permintaan 

bantuan tersebut diterima, paling lama : 

3 hari kerja 

 Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan, 

diselesaikan : 

3 hari kerja 

 Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusita apakah sudah 

benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita 

apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan 

memperlihatkan relaas-relaas / hasil pekerjaannnya. 

 Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan delegasi 

dari Pengadilan Negeri lain. 

 

6. Laporan perkara Pidana (untuk diserkan kepada Kepaniteraan Hukum) : 

 Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda 

Hukum paling lambat pada : 

Tanggal 5 tiap bulannya 

 Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda 

Hukum paling lambat pada : 

5  tiap 6 bulannya 

 Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda 

Hukum paling lambat pada tanggal : 

7 januari 
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 Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), 

paling lambat tanggal : 

5 setiap bulannya 

 Pelayanan terhadap masyarakat mengenai permohonan/ permintaan surat 

keterangan diselesaikan dan laporkan kepada bagian informasi untuk dicatat 

dalam register dan dicatat sesuai dengan keperluan surat tersebut dalam waktu:  

3 hari 
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PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIPENGADILAN NEGERI 

 

KEPANITERAAN PIDANA 

Berkas 
diterima 
dari 
kejaksaan 
negeri 

 Serta diregisKepaniteraan 
Pidana meneliti kelengkapan 
dan setelah dinyatakan 
lengkap, diberi nomor 
perkara serta diregister 
kedalam buku register induk 

Kepaniteraan 
pidana meMbuat 
penetapan 
penunjukan 
panitera pengganti 
untuk diajukan ke 
ketua PN melalui 
panitera 

Kepaniteraan 
pidana 
menyerahkan 
berkas perkara 
kepada ketua 
pengadilan  negeri/ 
panitera untuk 
penunjukan majelis 
hakim/ penunjukan 
panitera pengganti 

3 hari kerja 
Pada hari itu 

juga 
Pada hari itu 

juga 

 

bila berkas perkara tidak 
lengkap, meminta 
kelengkapan berkas 

Pada hari itu juga 

KETUA 

Menunjuk majelis hakim, 
panitera menunjuk panitera 
pengganti 

3 hari kerja 

 

Kepaniteraan 
pidana 
menyerahkan 
penetapan hari 
sidang dan 
penetapan 
penahanan 
kepada penuntut 
umum 

majelis hakim/ 
panitera pengganti 
membuat penetapan 
hari sidang dan 
penetapan 
penahanan dan 
menyerahkannya 
kepada kepaniteraan 
pidana 

Kepaniteraan 
pidana 
menyerahkan 
berkas perkara 
kepada majelis 
hakim 

8 hari kerja 

 

 

Majelis hakim/ 
panitera 
pengganti 
wajib 
menyelesaikan 
dan 
menyerahkan 
petikan 
putusan 
kepada 
kepaniteraan 
pidana pada 
hari itu juga 
atau paling 
lambat hari 
kerja 
berikutnya 

Majelis hakim 
harus sudah 
siap konsep 
putusan yang 
akan 
diucapkan dan 
panitera 
pengganti 
setelah 
putusan 
diucapkan 
wajib 
melaporkan 
amar 
putusannya 
kepada 
kepaniteraan 
pidana pada 
hari itu juga 

Panitera 
pengganti 
melaporkan 
setiap 
penundaan 
sidang pada 
hari itu juga 
apabila 
persidangan 
ditunda kepada 
kepaniteraan 
pidana 

Pemeriksaan 
persidangan 
harus selesai, 
dalam waktu 
180 hari kerja, 
kecuali untuk 
perkara 
dengan 20 
orang saksi 
atau pidana 
khusus 

Penyelesaian 
berita acara 
persidangan 
selesai pada 
hari sidang 
berikutnya atau 
7 hari setelah 
sidang terakhir 

Majelis hakim 
menetapkan 
hari sidang 
pertama 
dilaksanakan 
dalam waktu 7 
hari setelah 
berkas 
diterima 

KEJAKSAAN 

NEGERI 
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KEPANITERAAN PERDATA 

1. Penyelesaian perkara 

 Pendaftaran gugatan dan permohonan, diselesaikan : 

1 hari kerja 

Setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan Surat Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke Bank yang ditunjuk (setelah 

meja pertama memberikan nomor rekening pengadilan tersebut) ; 

 Registrasi perkara perdata gugatan/ permohonan diselesaikan paling lambat : 

2 hari kerja 

 Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera 

untuk ditetapkan Majelis Hakim/ Hakim, diselesaikan paling lambat : 

2 hari kerja 

 Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/ Hakim dan Panitera 

menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama : 

3 hari kerja 

 Setelah berkas diterima penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/ Hakim, 

ditetapkan pada hari itu juga paling lambat hari berikutnya. 

 Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang dibutuhkan waktu selama : 

7 hari kerja 

 Kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan 

Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luar negeri 

paling lama 3 bulan/ disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri. 

 Panggilan luar negeri dialamatkan ke Ditjen Protokoler Departemen Luar Negeri. 

 Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya, panggilan secara umum melalui 

kantor Walikota/ Kabupaten dalam tenggang waktu : 

1 bulan  

 Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majellis Hakim menunjuk 

mediator dan memberikan tenggang waktu untuk mediasi sesuai PERMA No. 01 

Tahun 2008 kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus. 

 Panitera Pengganti wajib melaporkan kepada Kepaniteraan Perdata dan Majelis 

Hakim hasil mediasi : 

1 hari kerja setelah mediasi berhasil/ gagal 

 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan beserta 

alasannya pada hari  itu juga kepada kepaniteraan perdata.  
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 Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, 

putusan) diselesaikan, diluar proses mediasi, kecuali terhadap perkara perdata 

khusus paling lama : 

5 bulan 

Dengan catatan : 

 Para pihak ada diluar wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan : 

 Alamat yang bersangkutan tidak diketahui; 

 Pihak/ para pihak berada diluar negeri; 

 Jurusita/jurusita pengganti yang melaksanakan panggilan wajib menyerahkan 

kepada Panitera Pengganti sebelum sidang dilaksanakan paling lama : 

1 hari sebelum hari sidang 

 Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan melaporkan berita acara sidang : 

1 hari sebelum sidang berikutnya 

 Bila ada perkara yang tidak selesai 5 (lima) bulan Majelis Hakim yang 

bersangkutan wajib membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi 

melalui Ketua Pengadilan Negeri.  

 Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum 

putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada 

kasir perdata pada hari itu juga. 

 Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah 

siap dibacakan dan ditandatangani. 

 Pantera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada 

Kepaniteraan Perdata pada hari itu  juga setelah putusan diucapkan secara 

tertulis dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak 

yang tidak hadir, dan petugas pengisian buku jurnal perkara perdata wajib 

menutup jurnal perkara tersebut pada hari itu juga setelah mendapat laporan 

putusan dari Pantera Pengganti yang bersangkutan.  

 Kepaniteraan perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut kedalam 

buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima 

laboran dari Pantera Pengganti. 

 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan 

pemberkasan perkara : 

14 hari kerja 

 Setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. 

 Apabila terlambat menyerahkan minutasi setelah 14 hari kerja Panitera Pengganti 

wajib melaporkan kepada Panitera beserta alasannya. 
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2. proses banding 

 Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan/ setelah putusan 

diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir dalam tenggang waktu : 

14 hari kalender 

 Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penetapan 

hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya ; 

 Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding setelah pernyataan 

banding diterima tanpa menunggu memori banding paling lama : 

7 hari kerja  

 Minutasi perkara banding harus sudah diselesaikan oleh Panitera Pengganti dan 

diserahkan kepada Kepaniteraan Perdata setelah permohonan banding diajukan 

dalam waktu: 

20 hari  

 Dan salinan putusan harus sudah siap, 7 hari setelah putusan diucapkan. 

 Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) paling lama : 

14 hari kerja 

 Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding 

diterima (tanpa harus menunggu memori banding/ terkecuali ada pemberitahuan 

delegasi yang belum kembali) paling lama : 

30 hari 

 Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut 

telah dikirim dalam belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan 

kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga. 

 Akta pencabutan banding yang ditanda tangani oleh Panitera dan diketahui Ketua 

Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada 

terbanding. 

 Apabila memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas 

dikirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding atau kontra 

memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relaas 

pemberitahuannya. 

 Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, jika 

tidak disertai maka berkas dianggap tidak lengkap.  

 Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada 

para pihak setelah putusan diterima, dalam waktu paling lama : 

3 hari kerja 

 Sebelum pemberitahuan putusan banding diberitahukan kepada para pihak, 

panitera muda perdata harus mengkoreksi terlebih dahulu salinan putusan 

Pengadilan Tinggi tersebut dalam waktu : 
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3 hari kerja 

Setelah diisi dan dicatat dalam register perkara banding, juga harus dicatat  dan 

diregister induk perkara : 
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BANDING PERDATA DIPENGADILAN NEGERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenggang waktu inzage : 14 hari 

Pemberitahuan pernyataan 

banding kepada terbanding 

paling lambat 4 hari kerja 

setelah pernyataan banding 

diterima 

Pernyataan banding 

disampaikan 14 hari 

setelah putusan 

diucapkan/ setelah 

diberitahukan kepada 

para pihak yang tidak 

hadir 
Minutasi perkara diserahkan 

ke panitera muda perdata 

dalam waktu 24 hari setelah 

permohonan banding 

diajukan 

Memori banding 

diberitahukan 

kepada temohon 

banding dalam 

waktu 2 hari 

setelah memori 

Terbanding dapat 

mengajukan 

kontra memori 

banding setelah 

memori diterima 

Pembanding 

dapat 

menyerahkan 

memori banding 
Pengiriman berkas perkara 

ke pengadilan tinggi, sejak 

pernyataan banding diterima 

( tanpa harus menunggu 

memori banding), paling 

lama 45 hari 

Dalam setiap putusan 

harus dilampirkan soft 

copy, apabila tidak 

disertai maka berkas 

dinyatakan tidak 

lengkap 

Putusan banding 

diberitahukan 

kepada para pihak 

dalam waktu 3 

hari setelah 

berkas diterima 

dari pengadilan 

tinggi makassar 

BANDING/ 

KUASANYA 

Jika permohonan banding 

dicabut harus diberitahukan 

ke pengadilan dan 

terbanding pada hari itu juga 

atau paling lama pada hari 

kerja berikutnya 
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3. Proses Kasasi 

 Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan kepada 

para pihak dalam tenggang waktu : 

14 hari kalender 

 Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penentuan 

hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya : 

 Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan 

kasasi diterima paling lama : 

2 hari kerja 

 Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah pemohon kasasi 

diajukan dalam waktu : 

 Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penentuan 

hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya : 

 Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori 

diterima dalam waktu : 

14 hari kalender 

 Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori 

diterima dalam waktu : 

2 hari kerja 

 Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi, setelah termohon 

kasasi menerima memori kasasi dalam waktu : 

14 hari kalender 

 Apabila hari ke 14 jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur maka penentuan 

hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya : 

 Apabila permohonan kasasi tidak atau terlambat mengajukan memori kasasi yang 

ditetapkan oleh undang-undang (14 hari setelah permohonan kasasi diajukan), 

maka Panitera membuat surat keterangan permohonan tidak memenuhi syarat 

formal dan Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan paling lambat : 

2 hari kerja 

 Dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung. 

 Akta pencabutan kasasi yang ditanda tangani oleh Panitera dan diketahui Ketua 

Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada 

termohon kasasi. Sebelum pengiriman berkas kasasi, para pihak diberi 

kesempatan untuk memeriksa berkas/ inzage paling lama : 

14 hari kalender 
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 Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung sejak pernyataan kasasi 

diterima, paling lama. 

30 hari 

 Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, 

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. 

 Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak, setelah putusan diterima dalam 

waktu paling lama : 

3 hari 

 Jurusita wajib melaksanakan/ menjalankan pemberitahuan putusan kasasi 

tersebut paling lambat : 

 Setelah mendapat surat tugas dari panitera muda perdata. 

 Jurusita wajib melaporkan kembali relaas pemberitahuan tersebut kepada 

Panitera Muda Perdata setelah selesai melaksanakan pemberitahuan tersebut 

pada hari itu juga/ hari berikutnya. Selain dicatat dalam buku register kasasi, juga 

harus dicatat dalam buku register induk perkara; 
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KASASI PERDATA DI PENGADILAN NEGERI 

 

 

PERMOHONAN KASASI/ KUASANYA 

 

Pernyataan kasasi disampaikan 14 hari setelah putusan diberitahukan 

kepada para pihak 

 

Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 

4 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima 

 

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 

hari  

 

Memori kasasi diberitahukan kepada termohon kasasi dalam waktu 14 

hari setelah memori diterima 

 

Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 

hari setelah memori diterima 

 

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan 

kasasi diterima paling lama 60 hari 

 

Jika permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan ke Mahkamah 

Agung dan termohon kasasi pada hari itu juga atau paling lama pada 

hari kerja berikutnya 

 

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak 

disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap 

 

Putusan kasasi diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa 

dalam waktu 4 hari setelah berkas diterima dari Mahkamah Agung 
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4. Proses peninjauan kembali. 
 

 Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register peninjauan kembali, 

paling lama : 

1 hari kerja 

 Pernyataan peninjauan kembali dapat diajukan setelah putusan diberitahukan 

kepada para pihak, atau sejak ditentukan bukti baru (novum) dalam tenggang 

waktu :  

180 hari kalender 

 Dalam hal (pasal 67 UU No. 5 Tahun 2004) 

a. Bila putusan didasarkan kepada satu kebohongan atau tipu muslihat pihak 

lawan ; 

b. Bila ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan ; 

c. Bila dikabulkan satu hal yang tidak dituntut ; 

d. Apabila ada suatu kekhilafan Hakim atas kekeliruan yang nyata ; 

 Pemberitahuan permohonan peninjauan kembali, setelah termohon peninjauan 

kembali setelah permohonan peninjauan kembali diterima paling lama : 

5 hari kerja 

 Jawaban atas alasan peninjauan kembali, setelah termohon peninjauan kembali 

menerima alasan peninjauan kembali, dalam waktu : 

30 hari 

 Dalam hal peninjauan kembali didasarkan dengan alasan novum  (adanya bukti 

baru), maka peninjauan kembali dapat diterima sejak 180 hari kalender sejak 

ditemukan bukti baru/ novum tersebut. 

 Peninjauan kembali dengan alasan novum/ bukti baru tersebut, harus sudah 

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diucapkan Hakim untuk 

melakukan penyumpahan terhadap hari dan tanggal ditemukannya bukti baru 

tersebut dalam waktu. 

2 hari kerja 

 Hakim harus telah menetapkan hari penyumpahan dalam waktu paling lambat: 

7 hari kerja 

 Sejak diterima penetapan Ketua Pengadilan Negeri : 

 Hakim dimaksud diatas harus menyerahkan berkas dan berita acara 

penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata paling lambat : 

2 hari setelah dilakukan penyumpahan 

 Berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah jawaban 

diterima dari termohon peninjauan kembali, alam waktu paling lama: 

30 hari  
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 Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, 

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.  

 Putusan peninjauan kembali diberitahukan kepada para pihak setelah putusan 

diterima dalam waktu paling lama : 

3 hari kerja 

 Selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam dalam buku 

register induk perkara : 

 Hakim dimaksud diatas harus menyerahkan berkas dan berita acara 

penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata paling lambat: 

2 hari setelah dilakukan penyumpahan  

Berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah jawaban 

diterima dari termohon peninjauan kembali, dalam waktu paling lama : 

30 hari 

 Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, 

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. 

 Putusan peninjauan kembali diberitahukan kepada para pihak setelah putusan 

diterima dalam waktu paling lama : 

3 hari kerja 

Selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam buku register 

induk perkara ; 
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PENINJAUAN KEMBALI PERDATA DIPENGADILAN NEGERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEMOHON PK Penerimaan permohonan dan 

register peninjauan kembali, 

paling lama : 1 hari 

Pernyataan PK diajukan dalam 

tenggang waktu 180 hari setelah 

putusan kasasi diberitahukan 

kepada para pihak atau sejak 

ditemukan buktiu baru ( Novum ) 

Pemberitahuan permohonan PK 

kepada termohon PK paling lama 4 

hari kerja setelah permohonan PK 

diterima. 

Pengiriman berkas perkara ke 

Mahkamah Agung, sejak jawaban 

termohon  PK diterima paling lama  

Dalam setiap putusan harus 

dilampirkan soft copy, apabila 

tidak disertai maka berkas 

dinyatakan tidak lengkap. Dan 

setiap putusan peninjauan kembali 

yang diterima dari Mahkamah 

Agung dimohon disertai soft copy 

Jawaban atas PK diserahkan oleh termohon PK dalam 

waktu 30 hari setelah termohon PK menerima alas an 

peninjauan kembali. 

Putusan peninjauan kembali diberitahukan 

kepada para pihak dalam waktu 4 hari setelah 

berkas diterima dari Mahkamah Agung 
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5. Delegasi 

 Permintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/ 

delegasi diselesaikan paling lama: 

3 hari kerja 

 Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah 

permintaan bantuan tersebut diterima paling lama : 

3 hari kerja 

 Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon bantuan, 

diselesaikan : 

1 hari kerja setelah dilaksanakan 

 Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah 

benar-benar melakukan tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila 

telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan 

memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya.  

 Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan delegasi 

dari Pengadilan Negeri Pemohon. 

 

6. Sita 

 Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar 

biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari majelis 

hakim pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja. 

 Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan Jurusita pada hari itu juga/ 

paling lambat 2 hari kerja setelah pemohon membayar SKUM dan mencatatnya 

kedalam buku register penyitaan.  

 Jurusita melaksankan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan dari 

Kepaniteraan Perdata paling lama : 

2 hari 

 Pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita pada Kantor Pertanahan Kabupaten / 

Kota pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja. 

 Pengadilan Negeri Penerima delegasi sita dari Pengadilan Negeri lain, 

dilaksankan paling lama : 

7 hari kerja 

 Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata setelah 

pelaksanaan sita jaminan paling lama : 

1 hari kerja 
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STANDARD OPERATING PROCEDURE 

 

S I T A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Surat masuk permohonan sita 

jaminanan disposisi KPN dan 

pansek pada hari yang sama 

dengan surat masuk 

Panitera muda perdata meneliti 

kelengkapan berkas dan menghitung 

panjar biaya (SKUM) setelah 

menerima disposisi dari KPN/ Pansek, 

dan mencatatnya kedalam Reg. 

eksekusi paling lama satu hari 

KPN/ Pansek meneliti 

penetapan sita jaminan untuk 

ditanda tangani oleh KPN pada 

hari itu juga 

Panitera menunjuk jurusita 

untuk melakukan penyitaan  

Kepaniteraan perdata/ bag. lah 

Eksekusi mempersiapkan penetapan 

KPN paling lama 2 hari setelah 

pemohon membayar. 

Jurusita mjelaksanakan sita jaminan 

paling lama 2 hari setelah menerima 

berkas sita jaminan dari kepaniteraan 

perdata  

Jurusita menyerahkan berkas sita 

jaminan kepada kepaniteraan perdata 

paling lama 1 hari setelah 

pelaksanaan sita jaminan  
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7. Eksekusi 
a. Aanmaning  

 Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan 

Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk.  

 Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar 

biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/ 

Panitera, dan mencatatnya ke dalam register eksekusi setelah menerima 

disposisi, paling lama : 

1 hari 

 Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri 

setelah pemohon membayar SKUM paling lama : 

 Penyerahan berkas aanmaning/ peneguran oleh bagian eksekusi kepada 

Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada 

hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja). 

 Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemangggilan  hari itu juga 

paling lambat 2 hari kerja. 

 Hari dan tanggal melaksankan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja  untuk 

diwilayah hukum Pengadilan Negeri dan apabila ditempat tinggal termohon 

berada diluar daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan 

disesuaikan dengan jarak dan wilayah. 

 Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon pada hari itu juga dan 

paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.  

 Panitera membuat berita acara peneguran pada hari itu juga/ paling lambat 2 

hari kerja setelah peneguran. 
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STANDARD OPERATING PROCEDURE 

 

A A N M A N I N G 

 

 

Surat masuk aanmaning, disposisi KPN dan pansek pada hari yang 
sama dengan surat masuk 

 

 

panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung 
panjar biaya (skum) setelah menerima disposisi dari KPN/ PANSEK, DAN 

MENCATATNYA KEDALAM REGISTER EKSEKUSI PALING LAMA SATU HARI 

SETELAH MENERIMA DISPOSISI. 

 

 

Kepaniteraan perdata/ bagian eksekusi mempersiapkan penetapan 
KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM 

 

 

Penyerahan berkas aanmaning/ peneguran oleh bagian eksekusi 
kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari 
itu juga) 

 

 

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu 
juga  

 

 

Hari dan tanggal melaksanakan aanmaning diperhitungkan : 7 hari 
kerja untuk didalam wilayah hukum pengadilan negeri, dan 14 hari 
kerja apabila tempat tinggal termohon berada diluar wilayah hukum 
pengadilan negeri yang bersangkutan. 

 

 

Jurusitra melakukan pemanggilan kepada termohon pada hari itu juga 
dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang 
telah ditetapkan 

 

 

Panitera membuat berita acara peneguran pada hari itu juga setelah 
dilakukan peneguran 
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b. Eksekusi membayar sejumlah uang 

 Ketua Pengadilan Negeri membentuk tim telah dan bertugas membuat telaah 

resume dan membuat resume paling lama 7 hari dan telaah paling lama : 

7 hari kerja 

 Pantera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya 

(SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/ Panitera, dan 

mencatatnya kedalam buku register eksekusi setelah menerima disposisi paling 

lama : 

2 hari kerja 

 Kepaniteraan Perdata/ Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya 

dibuatkan penetapan sita eksekusi paling lama : 

2 hari kerja  

 Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditanda 

tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari 

kerja. 

 Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada hari itu juga/ 

paling lambat 2 hari kerja. 

 Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas sita eksekusi dari 

bagian eksekusi paling lama : 

3 hari 

 Jurusita menyerahkan berita acara sita eksekusi pada Bagian Eksekusi Perdata 

setelah pelaksanaan sita eksekusi paling lama. 

1 hari 

 

c. Eksekusi Riil/ pengosongan 

 Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar 

biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/ Pansek. 

 Kepaniteraan Perdata/Bagiaan Eksekusi, mempersiapkan penetapan KPN 

setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan 

eksekusi paling lama : 

2 hari 

 KPN/ Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN pada 

hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja : 

 Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja 

 

 



69 
 

 

 Panitera/ Wakil Panitera melaksanakan rapat koordinasi setelah menerima 

berkas eksekusi dari bagian eksekusi paling lama : 

7 hari 

 Panitera memberitahukan tentang rencana eksekusi kepada para pihak sebelum 

hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi paling lambat : 

3 hari 

 Jurusita meyerahkan berita acara eksekusi kepada Panitera pada hari itu juga 

atau paling lambat  

1 hari setelah eksekusi 
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STANDARD OPERATING PROCEDURE 

 

 

EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat masuk permohonan sita 

jaminan disposisi KPN dan Pansek 

pada hari yang sama dengan surat 

masuk 

KPN/ Pansek meneliti penetapan 

sita jaminan untuk ditandatangani 

oleh KPN pada itu juga 

Kepaniteraan perdata/ bag. 

Eksekusi mempersiapkan 

penetapan KPN paling lama 2 hari 

setelah pemohon membayar. 

Jurusita melaksanakan  sita 

jaminan paling lama 2 hari setelah 

menerima berkas sita jaminan dari 

kepaniteraan perdata 

Jurusita menyerahkan berkas sita 

jaminan kepada kepaniteraan 

perdata paling lama 1 hari setelah 

pelaksanaan sita jaminan 

Panitera muda perdata meneliti 

kelengkapan berkas dan 

menghitung panjar biaya (SKUM) 

setelah menerima disposisi dari 

KPN/Pansek, dan mencatatnya 

kedalam reg. eksekusi paling lama 

satu hari. 

Panitera menunjuk Jurusita untuk 

melakukan penyitaan  

Jurusita menyerahkan berkas 

eksekusi kepada bag. Eksekusi 

perdata paling lama 1 hari setelah 

pelaksanaan eksekusi 
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D. Eksekusi Lelang 

 Panitera  Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar 

biaya  

  ( SKUM ) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek. 

 Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN 

setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan Penetapan 

Eksekusi Lelang paling lama : 

2 hari 

KPN / Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untuk ditandatangani oleh 

KPN pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja. 

 Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan surat permohonan 

pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang setelah penetapan ditandatangani 

paling lama : 

3 hari 
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

 

 

EKSEKUSI LELANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Masuk permohonan 

Eksekusi, disposisi KPN 

Dan Pansek pada hari yang sama 

dengan surat masuk 

Panitera Muda Perdata  

Meneliti kelengkapan berkas  

dan menghitung panjar 

biaya ( SKUM ) setelah 

menerima disposisi dari KPN/ 

KPN / Pansek Meneliti  

Penetapan Eksekusi untuk 

Ditandatangani oleh 

KPN pada hari itu juga 

Kepaniteraan perdata/ bag. 

eksekusi memepersiapkan 

penetapan KPN paling lama 2 

hari setelah pemohon membayar 

Kepaniteraan perdata / bag. Eksekusi mempersiapkan surat permohonan. 

Pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 3 hari setelah 

Penetapan ditandatangani 
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E.  Laporan Perdata 

 Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda 

Hukum setiap bulannya paling lambat pada : 

tanggal 5 

 Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda 

Hukum tiap 4 bulannya paling lambat pada : 

Tanggal 5 

 Panitera Muda Perdata menyiapkan laporan 6 bulan kepada Panitera Muda 

Hukum tiap 6 bulannya paling lambat pada : 

tanggal 5 

 Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda 

Hukum bulan Januari paling lambat : 

tanggal 5 
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PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI 

 

 

 

 

PENGGUGAT / 

KUASANYA 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPANITERAAN PERDATA 

Gugatan / 
Permohonan  
Diterima dan  
Ditaksir 
biayanya 
oleh  
Petugas 
Meja 

Setelah panjar biaya 

dibayar  

melalui bank yang 

ditunjuk 

Gugatan / 

permohonan 

diberikan nomor 

Register dan dicatat 

dalam register 

Kepaniteraan Perdata 

membuat Penetapan 

Penunjukan Majelis 

Hukum dan Penunjukan 

Panitera Pengganti untuk 

diajukan ke Ketua PN 

melalui Panitera. 

Kepaniteraan 

Perdata 

menyerahkan 

berkas perkara 

kepada Ketua 

Pengadilan Negeri 

/ Panitera untuk 

Penunjukan Majelis 

Hakim / 

Penunjukan 

Panitera Pengganti 

1 hari kerja 2 hari kerja Pada hari itu juga 2 hari kerja 

Bila gugatan / Permohonan tidak lengkap, 

meminta kelengkapan kepada Penggugat / 

Kuasa 

Pada hari itu juga 

Kepaniteraan 

Perda 

ta menunjuk 

juru sita 

untuk 

melakukan 

panggilan 

kepada para 

pihak 

Majelis Hakim 

menetapkan 

hari siding 

pertama 

dilaksanakan 

dengan 

memperhatikan 

tenggang 

waktu 

pemanggilan 

pada para 

pihak 

Majelis Hakim / 

Panitera 

Pengganti 

membuat 

Penetapan hari 

siding dan 

menyerahkannya 

kepada 

Kepaniteraan 

Perdata disertai 

perintah 

memanggil para 

pihak 

Kepaniteraan 

Perdata 

menyerahkan 

berkas 

perkara 

kepada 

Majelis 

Hakim 

3 hari kerja 
7 hari kerja 

4 hari kerja 1 hari kerja 

Majelis Hakim 
harus sudah siap 
konsep Putusan 
yang akan 
diucapkan wajib 
melaporkan amar 
Putusannya 
dengan perintah 
untuk 
memberitahukan 
kepada Pihak 
yang tidak hadir 
kepada 
Kepaniteraan 
Perdata pada hari 
itu juga 

Panitera 
Pengganti 
melaporkan 
setiap 
penundaan 
siding pada 
hari itu juga 
apabila 
persidangan 
ditunda 
kepada 
kepaniteraan 
perdata 

Pemeriksaan 
persidangan harus 
selesai dalam waktu 5 
bulan kecuali untuk 
perkara perdata khusus 

Penyelesaian 
Berita Acara 
Persidangan 
selesai pada hari 
siding berikutnya 
atau 7 hari 
setelah siding 
terakhir 

MEDIASI 
 

Majelis Hakim 
menetapkan hari 
siding pertama 
dilaksanakan 
dalam waktu 7 
hari setelah 
berkas diterima 
 

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 
wajib menyelesaikan Minutasi paling lama 

14 hari setelah Putusan diucapkan 

KETUA 

Menunjuk Majelis Hakim 
Panitera menunjuk Panitera 
pengganti 

3 hari kerja 
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C. KEPANITERAAN HUKUM 

1. Membuat Laporan Bulanan yang terdiri dari : 

a. Laporan Keadaan Perkara Pidana / Perdata setiap bulannya paling lambat : 

tanggal 10 

b. Laporan Keuangan Perkara Pidana / Perdata setiap bulannya paling lambat: 

tanggal 10 

c. Laporan Jenis Perkara Pidana / Perdata setiap bulannya paling lambat : 

tanggal 10 

2. Membuat Laporan 4 bulanan yang terdiri dari : 

a. Laporan Perkara Pidana / Perdata yang dimohonkan banding setiap bulannya 

paling lambat : 

tanggal 10 

b. Laporan Perkara Pidana / Perdata yang dimohonkan Kasasi setiap bulannya 

paling lambat : 

tanggal 10 

c. Laporan Perkara Pidana / Perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali 

setiap bulannya paling lambat : 

tanggal 10 

d. Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan Eksekusi setiap bulannya paling 

lambat : 

tanggal 10 

e. Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Grasi / Remisi paling lambat setiap 

bulannya. 

3. Membuat Laporan 6 bulanan yang terdiri dari : 

a. Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara Pidana setiap bulannya paling 

lambat : 

tanggal 10 

b. Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara Perdata setiap bulannya paling 

lambat : 

tanggal 10 

 

4. Laporan Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ( KIMWASMAT ) 

setiap bulannya paling lambat : 
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tanggal 10 

 

5. Membuat statistik perkara Perdata dan perkara Pidana setiap awal tahun 

diselesaikan paling lambat : 

7 hari kerja 

6. Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana 

diselesaikan berdasarkan kebutuhan. 

7. Menerima surat – surat pengaduan dan mengagenda dan diselesaikan satu hari 

kerja. 

8. Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

diselesaikan : 

3 hari kerja 

9. Membuat pengantar hasil telaah pengaduan diselesaikan 

2 hari kerja 

10. Mencatat dan mendaftar surat-surat masuk dari notaris dan lain-lain diselesaikan: 

1 hari kerja 

 

D. KEPANITERAAN PERDATA NIAGA 

1. Pendaftaran Perkara NIAGA tingkat Pertama : 

a. Kuasa Hukum permohonan Kepailitan, PKPU, Actio Pauliana, Rehabilitasi 

menyerahkan berkas perkara kepada petugas penerima berkas pada meja 

pertama dengan kelengkapan formal : 

 Surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Surabaya . 

 Kartu ijin Advokat dan 

 Surat Kuasa khusus dari penggugat kepada Kuasa Hukumnya . 

b. Selain persyaratan umum diatas, sesuai dengan pihak Pemohon Pailit, maka 

disyaratkan persyaratan tambahan sbb :  

1. Bagi Permohonan yang diajukan oleh kreditur dilengkapi dengan : 

 Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) / Asosiasi / Yayasan yang dilegalisir 

(di cap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum 

permohonan didaftarkan. 

 Bukti yang menunjukkan adanya perikatan (perjanjian jual beli, utang 

piutang, putusan Pengadilan, Comercial paper, faktor, kwitansi, dll). 

 Terjemahan dokumen berbahasa asing dalam bahasa Indonesia oleh 

penerjemah yang disumpah jika menyangkut bahasa asing. 

 Nama dan alamat masing – masing kreditur / debitur. 
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2. Permohonan  yang diajukan Debitur (Perorangan). 

 Surat tanda bukti diri suami / istri yang masih berlaku (KTP, PASPORT, 

SIM) 

 Persetujuan suami / istri dan akta perkawinan yang dilegalisir. 

 Daftar kreditur. 

 Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki 

perusahaan) 

3. Bagi permohonan diajukan oleh Debitur (Perseroan terbatas). 

 Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) yang dilegalisir (di cap) oleh Kantor 

Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan 

didaftarkan. 

 Putusan sah rapat umum pemegang saham ( RUPS ). 

 Anggaran dasar / anggaran rumah tangga. 

 Neraca keuangan terakhir. 

 Nama serta alamat semua debitur dan kreditur. 

4. Bagi Permohonan yang diajukan oleh debitur ( Yayasan/ Asosiasi). 

 Akta pendaftaran yayasan atau asosiasi yang dilegalisir (di cap) oleh 

instansi yang berwenang paling lama 1 (satu) minggu sebelum 

permohonan didaftarkan. 

 Putusan dewan pengurus yang memutuskan untuk mengajukan 

permohonan pailit. 

 Anggaran dasar / anggaran rumah tangga. 

 Neraca keuangan terakhir. 

 Nama serta alamat semua debitur dan kreditur. 

5. Bagi permohonan yang diajukan oleh debitur (perkonsian / partner). 

 Tanda daftar perusahaan (TDP) yang dilegalisir (di cap) oleh kantor 

perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan 

didaftarkan. 

 Neraca keuangan terakhir. 

 Nama serta alamat semua debitur dan kreditur / mitra usaha. 

6. Bagi permohonan yang diajukan atas dasar kepentingan umum 

(Kejaksaan/ Bank Indonesia/ Bapepam/ Menteri Keuangan). 

 Surat tugas/ surat kuasa. 

 Tanda daftar perusahaan/ Bank/ Perusahaan effek yang dilegalisir dan 

dicap oleh kantor perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum 

permohonan didaftarkan. 

 Bukti yang menunjukkan adanya perikatan (perjanjian jual beli, utang 

piutang, putusan Pengadilan, Comercial paper, faktor, kwitansi, dll). 
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 Nama dan alamat masing – masing kreditur/ debitur. 

c. Selain itu perlu diperhatikan beberapa ketentuan . 

 Salinan dokumen – dokumen surat – surat yang dibuat di luar negeri 

harus disahkan oleh kedutaan / perwakilan Indonesia di negara 

tersebut dan seperti halnya salinan / dokumen atau surat – surat yang 

dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen – dokumen tersebut harus 

diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penerjemah yang 

disumpah. 

 Dokumen (surat – surat) yang berupa fotocopy harus diberi materai 

dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan. 

 Untuk permohonan kewajiban pembayaran utang dilampiri rencana 

perdamaian (jika ada) daftar semua aset dan daftar kreditur serta bukti 

tertulis sebagaimana ditentukan dalam pasal 224 Undang – Undang 

Kepailitan. 

 Surat permohonan serta dokumen – dokumen dibuat rangkap sesuai 

dengan jumlah pihak ditambah 4 (empat) salinan berkas untuk Majelis 

Hakim dan arsip. 

d. Petugas penerima pada meja pertama mencatat dokumen penunjang 

permohonan pailit yang dilampirkan oleh pemohon pada lembar cek 

list. 

e. Panitera mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap 

dikembalikan kepada Pemohon, dengan dijelaskan supaya melengkapi 

surat – surat sesuai dengan kekurangan yang tercantum dalam formulir 

kelengkapan berkas perkara. 

f. Dalam hal berkas perkara telah lengkap, petugas penerimaan berkas 

membuat SKUM (surat kuasa untuk membayar). 

g. Biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah panjar biaya perkara 

sebagaimana ditetapkan dalam SKUM oleh Panitera Muda Perdata / 

petugas meja pertama. 

h. Besar panjar biaya perkara ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya. 

i. Setelah biaya dibayar oleh Pemohon melalui Bank kemudian 

diserahkan kepada petugas untuk diberikan Cap lunas dan nomor 

perkara. 

j. Pendaftaran Permohonan, diselesaikan : 

1 hari kerja 

 Registrasi perkara perdata niaga diselesaikan pada hari itu juga. 
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 Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui 

Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari 

itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 

 Ketua Pengadilan Niaga menetapkan Majelis Hakim/ Hakim dan Panitera 

menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama : 

1 hari kerja 

 Setelah berkas diterima oleh Majelis Hakim, pada hari itu juga ditetapkan 

hari persidangan. 

 Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan surat kilat tercatat paling 

lambat : 

7 hari kalender sebelum sidang 

 Dalam hal panggilan kepada Termohon diberitahukan pula tentang daftar 

dokumen yang telah diajukan oleh Pemohon bersamaan dengan 

Pemohonnya. 

 Pengadilan dapat menunda persidangan atas permohonan didaftarkan, 

paling lama :  

25 hari 

 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang 

beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata Niaga. 

 Pengadilan mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat 

fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan 

untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU no 

37 tahun 2004 telah terpenuhi. 

 Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir 

sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib 

melaporkan kepada kasir Perdata Niaga pada hari itu juga. 

 Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang 

telah siap dibacakan dan ditanda tangani. 

 Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada 

Kepaniteraan Perdata Niaga pada hari itu juga setelah putusan diucapkan 

dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak 

yang tidak hadir. 

 Kepaniteraan Perdata Niaga mencatat perkembangan persidangan tersebut 

ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga 

setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti. 

 Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan 

paling lama : 
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60 hari kalender 

Setelah permohonan didaftarkan. 

 Salinan Putusan Pengadilan wajib disampaikan oleh Jurusita dengan surat 

kilat tercatat kepada debitur, Pemohon, Kurator dan Hakim Pengawas 

paling lambat : 

3 hari kalender 

Setelah tanggal putusan diucapkan dan pengantar surat dari Panitera. 

 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan 

pemberkasan perkara setelah putusan diucapkan, paling lambat : 

7 hari kerja 

 

2.  Proses Kasasi 

 Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 

8 hari 

setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang 

tidak hadir. 

 Pernyataan Kasasi diajukan dengan melampirkan memori kasasi pada hari 

itu juga dan salinan memori kasasi yang akan disampaikan kepada para 

pihak. 

 Pernyataan Kasasi dapat diterima, setelah Pemohon Kasasi membayar 

panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada Bank/ kasir 

sebagaimana keputusan Ketua Pengadilan Niaga tentang biaya panjar 

perkara. 

 Permohonan Kasasi menanda tangani akta permohonan kasasi pada hari 

itu. 

 Petugas meja kedua mencatat tanggal pengajuan permohonan Kasasi pada 

register induk dan register perkara kepailitan pada hari itu juga. 

 Pengadilan Niaga melalui Jurusita wajib memberitahukan dan menyerahkan 

memori kasasi kepada termohon dalam jangka waktu : 

2 hari 

 Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi setelah 

menerima memori kasasi paling lama :  

7 hari 
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 Pengadilan Niaga melalui Jurusita wajib memberitahukan dan menyerahkan 

kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi setelah kontra memori 

kasasi diterima dalam jangka waktu :  

2 hari kerja 

 

 Setelah tanggal permohonan Kasasi didaftarkan, Pengadilan Niaga wajib 

menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori 

kasasi bersama berkas (bundel A dan B) disertai sofycopy putusan kepada 

Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu: 

14 hari 

 Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima 

dalam waktu paling lama : 

2 hari 

 

3. Proses Peninjauan Kembali 
 Terhadap putusan atas pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung 

penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan 

Kembali, paling lama : 

1 hari kerja 

 Permohonan peninjauan kembali harus disertai memori peninjauan kembali 

beserta bukti pendukung. 

 Pernyataan Peninjauan Kembali dengan alasan ditemukan bukti baru 

(novum) dapat diajukan dalam tenggang waktu : 

180 hari 

Sejak ditemukan bukti baru (novum) tersebut, setelah putusan diberitahukan 

kepada para pihak, dan disertai dengan memori / alasan Peninjauan 

Kembali. (Pasal 295 ayat 2 huruf a UU Kepailitan) 

 Pernyataan Peninjauan Kembali dengan alasan putusan Hakim terdapat 

kekeliruan yang nyata dapat di ajukan dalam tenggang waktu : 

30 hari 

Setelah putusan diberitahukan kepada para pihak dan disertai dengan 

memori / alasan Peninjauan Kembali. (Pasal 295 ayat 2 huruf a UU 

Kepailitan) 

 Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima setelah Pemohon peninjauan 

kembali membayar panjar biaya peninjauan kembali yang tercantum dalam 

SKUM pada Bank/ kasir sebagaimana keputusan Ketua Pengadilan Niaga. 
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 Pemohon peninjauan kembali menandatangani akta permohonan 

peninjauan kembali pada hari itu. 

 Jika alasan adanya bukti baru (novum), maka ditunjuk Hakim untuk 

melaksanakan penyumpahan dalam jangka waktu : 

2 hari kerja 

dan setelah 7 hari kerja Hakim menerima berkas, harus menyerahkan 

kembali berkas tersebut ke Kepaniteraan Niaga. 

 Petugas meja kedua mencatat tanggal pengajuan permohonan peninjauan 

kembali pada register induk dan register perkara kepailitan pada hari itu 

juga. Pengadilan Niaga melalui Jurusita wajib memberitahukan dan 

menyerahkan memori peninjauan kembali kepada termohon kasasi setelah 

pendaftaran dalam jangka waktu : 

2 hari kerja 

 Termohon peninjauan kembali dapat mengajukan jawaban memori 

peninjauan kembali paling lama : 

10 hari 

Setelah tanggal permohonan didaftarkan. 

 Setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan, Pengadilan 

Niaga wajib menyampaikan permohonan peninjauan kembali, memori 

peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali bersama berkas 

(bundel A dan B) disertai soft copy putusan kepada Mahkamah Agung 

melalui Panitera Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, 

dalam jangka waktu :  

12 hari 

 

 Putusan peninjauan kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 

paling lama : 

2 hari 

Setelah putusan diterima oleh Pengadilan Niaga. 

1. Laporan Niaga 

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera 

Muda Hukum setiap bulannya paling lambat pada :  

tanggal 5 
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HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) : 

a. Pendaftaran gugatan tingkat pertama : 

1. Penggugat atau Advokat menyerahkan gugatan kepada Panitera Muda 

Perdata/Niaga/Meja Pertama dengan kelengkapan formal sekurang-kurangnya : 

- surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga ; 

- surat kuasa khusus ; 

- kartu Anggota Advokat ; 

2. Penggugat diwajibkan untuk menyertakan ; 

- bukti permulaan terjadinya pelanggaran hak yang dianggap merugikan penggugat ; 

- alas hak yang mendasari gugatan, misalnya sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal (Ditjen HKI) ; 

3. Petugas pada meja pertama mencatat dokumen gugatan HKI yang dilampirkan oleh 

Penggugat pada lembar dokumentasi daftar dokumen yang diserahkan penggugat ; 

4. Panitera mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penggugat, 

dengan dijelaskan supaya melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan yang 

tercantum dalam formulir kelengkapan berkas perkara ; 

Dalam hal berkas lengkap, petugas penerimaan berkas memuat SKUM (surat kuasa 

untuk membayar) : 

1. Biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah panjar biaya perkara sebagaimana 

ditetapkan dalam SKUM oleh Panitera Muda Perdata/petugas meja pertama ; 

2. Besar panjar biaya perkara ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Niaga Makassar ; 

3. Setelah biaya dibayar oleh pemohon melalui Bank kemudian diserahkan kepada 

petugas untuk diberikan cap lunas dan nomor perkara ; 

4. Pendaftaran Permohonan, diselesaikan : 

1 hari kerja 
 

5. Registrasi perkara perdata niaga diselesaikan pada hari itu juga. 

 Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera 

untuk ditetapkan Majelis Hakimnya, diselesaikan pada hari itu juga atau paling 

lama pada hari kerja berikutnya.  

 Ketua Pengadilan Niaga menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk 

Panitera Pengganti dalam waktu paling lama  

2 hari kerja 
 

 Setelah berkas diterima oleh Majelis Hakim, pada hari itu juga ditetapkan hari 

persidangan (paling lambat 3 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan) ; 

 Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan melalui relas panggilan ; 

 Permintaan pemanggilan delegasi dibuat surat pengantar yang ditandatangani 

Panitera ; 
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 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta 

alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata Niaga ; 

 Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum 

putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir 

perdata niaga pada hari itu juga. 

 Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap 

dibacakan dan ditandatangani 

 Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada 

Kepaniteraan Perdata Niaga pada hari itu juga secara tertulis setelah putusan 

diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak 

yang tidak hadir. 

 Kepaniteraan Perdata Niaga mencatat perkembangan persidangan tersebut 

kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah 

menerima laporan dari Panitera Pengganti secara tertulis. 

 Putusan pengadilan atas gugatan tersebut harus diucapkan paling lama : 

90 hari kerja 
 

setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) 

hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung kecuali perkara PATEN paling 

lama 180 (seratus delapan puluh) hari ; 

 Putusan Pengadilan diberitahukan oleh Jurusita kepada para pihak yang tidak hadir 

setelah putusan diucapkan paling lambat : 

3 hari 
 

 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan 

pemberkasan perkara setelah putusan diucapkan paling lama : 

7 hari kerja 
 

b. Proses Kasasi 

 Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 

7 hari kerja 
 

Untuk perkara PATEN dan MEREK setelah putusan diucapkan atau setelah 

diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir, sedangkan perkara Hak Cipta, Desain 

Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu : 

14 hari 
[ 

setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ; 

 Pernyataan kasasi dapat diterima setelah pemohon kasasi membayar panjar biaya 

kasasi yang tercantum dalam SKUM pada bank/kasir sebagaimana Keputusan Ketua 

Pengadilan Niaga; 

 Pemohon kasasi manandatangani akta permohonan kasasi pada hari itu 
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 Petugas meja kedua mencatat tanggal pengajuan permohonan kasasi pada register 

induk dan register perkara kepailitan pada hari itu juga 

 Permohonan kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam tenggang waktu : 

7 hari 
 

Untuk perkara PATEN dan MEREK setelah pernyataan kasasi didaftarkan dan 

14 hari kelender (buku II) 
 

terhadap perkara Hak Cipta, Desain Industri dan Desain Tata letak terpadu setelah 

pernyataan kasasi didaftarkan ; 

 Pengadilan Niaga melalui Jurusita wajib diberitahukan dan menyerahkan memori 

kasasi kepada Termohon kasasi dalam jangka waktu  

2 hari kerja 
 

setelah penyerahan memori kasasi untuk perkara Paten, Merek, Desain Industri dan 

Desain Tata Letak Sirkuit terpadu sedangkan 

7 hari kelender (buku II) 
 

setelah penyerahan memori kasasi untuk perkara hak cipta ; 

 Termohon kasasi menyerahkan kontra memori kasasi paling lambat : 
[ 

7 hari kerja 
[ 

setelah termohon kasasi menerima memori kasasi untuk perkara PATEN dan MEREK, 

DESAIN INDUSTRI DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, sedangkan 

untuk perkara HAK CIPTA paling lambat : 
[[  

14 hari kelender 
 

setelah tanggal Termohon kasasi menerima memori kasasi ; 

 Pengadilan Niaga melalui Jurusita wajib memberitahukan dan menyerahkan kontra 

memori kasasi kepada Pemohon kasasi dalam jangka waktu : 

2 hari kerja 
 

setelah penerimaan kontra memori kasasi untuk perkara paten, merek, desain industri 

dan desain tata letak sirkuit terpadu sedangkan untuk perkara hak cipta  

7 hari kelender 
[ 

setelah penyerahan kontra memori kasasi ; 

 Pengadilan Niaga mengirimkan berkas (bundel A dan B) disertai soft copy ke 

Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung dengan surat pengantar 

Panitera Pengadilan Negeri/Niaga paling lambat : 

7 hari kerja 
 

setelah penyampaian kontra memori kasasi kepada Pemohon Kasasi untuk perkara 

PATEN, MEREK, DESAIN INDUSTRI DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT   dan 

paling lambat  

14 hari kelender 
[ 
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setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi untuk 

perkara hak cipta ; 

 Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak oleh jurusita, setelah putusan 

diterima dalam waktu paling lama : 

2 hari 

 

c. Proses Peninjauan Kembali 

 Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung penerimaan permohonan dan 

pencatatan dalam register peninjauan kembali, paling lama : 

1 hari kerja 
 

 Pernyataan peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu : 

180 hari 
 

setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan putusan hakim 

terdapat kekeliruan yang nyata dan diberitahukan kepada para pihak, berdasarkan 

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (a,c,d,e,f) UU No. 14 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004 ; 

 Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima setelah permohonan penijauan kembali 

membayar panjar biaya peninjauan kembali yang tercantum dalam SKUM pada 

Bank/kasir sebagaimana keputusan Ketua Pengadilan Niaga; 

 Pemohon peninjauan kembali menandatangani akta permohonan peninjauan kembali 

pada hari itu ; 

 Petugas meja kedua mencatat tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali 

pada register induk dan register perkara HKI pada hari itu juga,; Pengadilan Niaga 

melalui Jurusita wajib memberitahukan dan menyerahkan memori peninjauan kembali 

kepada termohon peninjauan kembali ; 

 Termohon peninjauan kembali mengajukan Kontra Memori peninjauan Kembali 

30 hari 
 

setelah menerima memori peninjauan kembali ; 

 Berkas perkara permohonan PK dikirim ke Mahkamah Agung paling lambat : 

7 hari 
 

setelah menerima kontra memori PK atau 7 (tujuh) hari setelah lewat tenggang waktu 

30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori PK, berkas dikirim (bundle A 

dan B) disertai soft copy putusan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera 

Mahkamah Agung ;   

 Putusan peninjauan kembali diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima 

dalam waktu paling lama : 
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2 hari 

 

E. KEPANITERAAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

PENGADILAN NEGERI 

1. PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PERJANJIAN BERSAMA DAN SURAT 

KETERANGAN : 

 Bahwa prosedur pendaftaran perjanjian bersama (PB) diselesaikan dengan 

dibuatkannya akta oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri paling lambat : 

3 hari kerja 
[ 

 Bahwa untuk surat keterangan bebas perkara setelah diteliti dalam buku 

register, maka dibuatkan surat keterangan oleh panitera paling lama : 

2 hari kerja 

 

2. PROSEDUR PENDAFTARAN GUGATAN : 

 Pendaftaran gugatan yang telah dilengkapi dengan risalah penyelesaian malalui 

mediasi atau konsiliasi diselesaikan : 

1 hari kerja 
 

setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat keputusan 

ketua PHI pada PN tersebut, yang dibayar langsung ke Bank yang ditunjuk 

setelah meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilaan Negeri 

tersebut.  

 Pendaftaran  gugatan yang tidak/belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian 

melalui mediasi atau konsiliasi diberitahukan kepada penggugat agar dilengkapi 

untuk selanjutnya diproses, bila tidak dapat melengkapi maka pendaftarannya 

ditolak ; 

 Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri tersebut melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis 

Hakimnya/Hakim, diselesaikan paling lama : 

Hari kerja berikutnya 
 

 Ketua PHI pada PN tersebut menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera 

menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama : 

2 hari kerja 
[[  

 Setelah berkas diterima, penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim, 

ditetapkan pada hari itu juga ; 

 Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selama : 

7 hari kerja 
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kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum 

Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi. Dan untuk 

panggilan delegasi disamping surat delegasi dikirimkan dengan alat komunikasi 

tercepat juga dikirmakn via faksimil kepada pengadilan tertuju ; 

 Untuk panggilan luar negeri paling lama : 

2 bulan 
 

disesuaikan melalui Direktur Konsuler/Ditjen Protokoler Departemen Luar 

Negeri, jika tidak ada kejelasan mengenai relas panggilaln yang belum kembali 

Panitera Pengganti wajib melaporkan/menyerahkan relas panggilan paling 

lama: 

1 hari 
 

setelah dilaksanakan kepada Panitera Pengganti perkara tersebut dan Panitera 

Pengganti tersebut melaporkan kepada Ketua Majelis Hakim ; 

 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang 

beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan PHI 

 Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan 

dan putusan) diselesaikan paling lama : 

50 hari kerja 
[ 

 Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir 

sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan 

kepada kasir PHI tentang kehadiran para pihak dan sekaligus meminta materai 

putusan pada hari itu juga. 

 Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan naskah putusan 

yang telah siap ditandatangani. 

 Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada 

Kepaniteraan PHI pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai 

perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir. 

 Kepaniteraan PHI mencatat perkembang persidangan tersebut ke dalam buku 

register yang diperuntukkan untuk itu, pada hari itu juga setelah menerima 

laporan dari Panitera Pengganti. 

 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan 

pemberkasan perkara, setelah putusan diucapkan paling lama : 

14 hari kerja 
 

 Apabila Panitera Pengganti belum menyelesaikan minutasi Panmud PHI harus 

menanyakan kepada Panitera Pengganti tersebut dan melaporkan 

keterlambatan tersebut kepada Wapan. 

 

1. Proses Kasasi 

 Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 
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14 hari kerja 
 

sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang 

tidak hadir 

 Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi, setelah pernyataan kasasi 

diterima paling lama : 

2 hari kerja 
 

 Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya, sejak permohonan kasasi 

diajukan dalam waktu : 

14 hari kelender 
[[  

 Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon, setelah memori diterima dalam 

waktu : 

2 hari kerja 
 

 Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi, setelah termohon 

kasasi menerima memori kasasi dalam waktu : 

14 hari 
[ 

 Bahwa permohonan kasasi yang tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang 

waktu yang ditetapkan yakni : 14 hari kelender maka permohonan kasasi tersebut 

tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2001 

yo. SEMA Nomor 11 Tahun 2010 sehingga berkas perkara kasasi tidak dikirim ke 

Mahkamah Agung ; 

 Bahwa permohonan yang tidak memenuhi syarat formal akan dibuatkan surat 

keterangan oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial akan 

mengeluarkan penetapan setelah membaca keterangan Panitera tersebut ; 

 Bahwa pencabutan permohonan kasasi oleh pemohon kasasi harus dilakukan 

dihadapan Panitera dengan suatu akta dan diketahui oleh Ketua Pengadilan 

Hubungan Industrial 

 Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah agung, sejak pernyataan kasasi 

diterima paling lama : 

30 hari 
 

dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila 

tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. 

 Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama : 

3 hari kerja 
 

setelah putusan diterima, diteliti dan diregister 

2. Proses Peninjauan Kembali 

 Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register peninjauan kembali, paling 

lama : 
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1 hari kerja 
[ 

 Pernyataan PK dapat diajukan dalam tenggang waktu : 

180 hari 
 

setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti 

baru (novum) disertai dengan alasan PK 

 Khusus permohonan PK diluar adanya novum, harus disertai oleh permohonan PK 

dan harus disampaikan kepada termohon PK paling lama : 

3 hari 
 

 Jawaban terhadap permohonan PK dapat diserahkan oleh termohon PK dalam waktu : 

14 hari 
 

setelah termohon PK menerima alasan PK 

 Berkas PK harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah jawaban diterima dari Termohon 

PK, dalam waktu paling lama : 

30 hari 
[ 

 Khusus pengajuan PK dengan alasan ditemukan bukti baru (novum) Ketua Pengadilan 

paling lama : 

3 hari kerja 
 

sudah harus menunjuk hakim untuk melakukan penyumpahan kapan bukti baru 

tersebut diketemukan, 

 Hakim yang ditunjuk harus melakukan penyumpahan paling lama : 

7 hari 
[ 

setelah penunjukan dengan disertai Berita Acara Penyumpahan. 

 Dalam waktu 3 hari setelah penyumpahan berita acara harus sudah ditandatangani 

dan diserahkan ke Panmud PHI untuk selanjutnya diproses guna dikirim ke Mahkamah 

Agung. 

 Putusan PK diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama : 

3 hari 
 

setelah putusan diterima, diteliti dan diregister ; 

3. Delegasi  

 Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/delegasi, surat 

permintaan bantuan diselesaikan paling lama : 

2 hari kerja 
[ 

 Penyelesaian permintaan bantuan dari pengadilan lain harus sudah dijalankan setelah 

permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama : 

3 hari kerja 
 

setelah Jurusita ditunjuk oleh Panitera/Wakil Panitera ; 

 Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Pemohon bantuan, diselesaikan : 
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2 hari kerja 
 

dan apabila diluar wilayah Makassar/delegasi waktunya disesuaikan dengan jarak dan 

tingkat kesulitan 

 Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-

benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila 

telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relas-

relas/hasil pekerjaannya 

 Setiap Pengadilan Hubungan Industrial membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan 

delegasi dari Pengadilan Hubungan Industrial Pemohon. 

 

4. Sita dan Eksekusi 

1. Sita Jaminan 

 Panitera Muda PHI meneliti kelengkapan berkas dan menghitung biaya sita 

jaminan sesuai dengan biaya yang ditetapkan setelah menerima salinan penetapan 

sita jaminan dari Majelis Hakim pada hari itu juga ; 

 Kepaniteraan PHI mempersiapkan menunjukkan Jurusita pada hari itu juga setelah 

pemohon membayar SKUM sesuai jumlah biaya yang ditetapkan untuk sita 

jaminan apabila nilai gugatan diatas Rp. 150.000.000,- dan mencatatnya ke dalam 

buku register penyitaan. 

 Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama : 

3 hari 
 

setelah menerima penetapan sita jaminan dan surat penunjukan dari Kepaniteraan 

PHI 

 Bahwa Jurusita melaporkan pelaksanaan tugas penyitaan tersebut kepada 

Panitera/Wakil Panitera pada kesempatan pertama setelah penyitaan tersebut 

dilaksanakan ; 

 Jurusita menyerahkan berita acara sita jaminan dan berkas terkait kepada 

kepaniteraan PHI paling lama : 

1 hari 
 

setelah pelaksanaan sita jaminan 

 

3. EKSEKUSI 

Eksekusi perkara gugatan Peradilan Hubungan Industrial ataupun eksekusi atas 

Perjanjian Bersama (PB) pada dasarnya merupakan eksekusi atas pemenuhan sejumlah 

uang yang bukan merupakan eksekusi ril dan juga dimungkinkan eksekusi atas dasar 

Pasal 225 HIR sebagimana masih banyaknya putusan P4D/P4P (Panitia Perselisihan 

Perburuhan Daerah/Panitia Perselisihan Perburuhan Pusat) yang belum terselesaikan 
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yang amar putusannya memerintahkan pengusaha untuk memperkerjakan kembali para 

pekerja. 

Bahwa eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial diawali dengan tahapan : 

1. Aanmaning/Teguran 

 Surat permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama 

dengan surat masuk; 

 Panmud PHI meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) 

untuk perkara diatas Rp. 150.000.000,- setelah menerima disposisi dari 

KPN/Pansek, dan mencatatnya ke dalam register eksekusi paling lama satu hari 

kerja setelah menerima disposisi. 

 Bahwa untuk eksekusi perkara dibawah Rp. 150.000.000,- tanpa dilakukan 

pembayaran oleh pemohon, melainkan menjadi uang negara yang dibiayai dari 

APBN melalui DIPA 

 Kepaniteraan PHI/Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN tentang 

aanmaning/teguran paling lama 2 hari kerja setelah pemohon membayar SKUM 

(untuk perkara diatas Rp. 150.000.000,-) 

 Penyerahan berkas aanmaning/teguran oleh Kepaniteraan PHI/Bag. Eksekusi 

kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada 

hari itu juga)  

 Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga 

 Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan tenggang waktu 

pemanggilan 

7 hari kerja 

untuk didalam wilayah Kota Makassar, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal 

pemohon berada di luar wilayah Kota Makassar atau diluar wilayah Pengadilan 

Hubungan Industrial Makassar dan atau mempertimbangkan jarak dan tingkat 

kesulitan transportasi; 

 Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon eksekusi paling lama : 

3 hari 
[ 

sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan. 

 Panitera membuat berita acara peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan 

peneguran. 

 

2. Sita Eksekusi 

 8 (delapan) hari setelah peneguran termohon tidak melaksanakan secara 

sukarela atas isi putusan tersebut Pengadilan menindak lanjuti dengan tahapan 

sita eksekusi atas harta milik Termohon; 
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 Kepaniteraan PHI/bagian eksekusi menyiapkan penetapan sita eksekusi untuk 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, paling lama pada hari kesembilan setelah 

peneguran dilaksanakan; 

 Bahwa penyitaan atas harta milik termohon dipertimbangkan besarnya nilai 

kewajiban Termohon sesuai putusan dengan harta milik Termohon dan agar 

jangan terjadi disparitas dan penyitaan diutamakan terlebih dahulu terhadap harta 

bergerak, bila tidak mencukupi baru harta tidak bergerak 

 Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan tugas pelaksanaan sita eksekusi 

selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya 

 Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima tugas sita eksekusi paling 

lama : 

3 hari 
 

 Jurusita melaporkan kepada panitera tentang pelaksanaan sita eksekusi dan 

menyerahkan berita acara eksekusi kepada bagian eksekusi setelah pelaksanaan 

sita eksekusi paling lama : 

1 hari 
[ 

 Panitera melaporkan kepada Ketua Pengadilan tentang pelaksanaan sita 

eksekusi tersebut pada hari itu juga 

 

3. Eksekusi Lelang 

 Setelah sita eksekusi dilaksanakan, selambat-lambatnya : 

7 hari kerja 

Panitera Muda PHI menyiapkan penetapan eksekusi lelang dan Panmud PHI 

meneliti kelengkapan berkas untuk keperluan lelang 

 Untuk keperluan lelang atas barang tidak bergerak, sesuai Surat Keputusan 

Menteri Keuangan, barang-barang tersebut harus dilakukan penarikan guna 

memudahkan pembeli lelang untuk menguasai obyek hasil lelang, dan 

Kepaniteraan PHI/Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN tentang 

penarikan paling lama : 

2 hari kerja 
 

setelah penetapan eksekusi lelang ditandatangani oleh ketua pengadilan ; 

 Kepaniteraan PHI/Bag. Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan 

lelang kepada Kantor Lelang paling lama : 

2 hari kerja 
 

setelah penetapan eksekusi lelang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan ; 

 Kepaniteraan PHI/Bag. Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan 

lelang kepada kantor lelang paling lama : 

2 hari kerja 
 

setelah penetapan penarikan ditandatangani oleh ketua pengadilan  
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 Setelah lelang selesai maka barang-barang yang telah laku terjual melalui proses 

lelang akan diserahkan kepada pemenang lelang setelah risalah lelang 

dikeluarkan oleh Kantor Lelang ; 

4. Pelaporan 

1. Panitera Muda PHI berkewajiban membuat laporan yang meliputi : 

a. Laporan keadaan perkara gugatan 

b. Laporan keadaan permohonan kasasi 

c. Laporan keadaan permohonan PK 

d. Laporan kegiatan hakim 

e. Laporan keuangan perkara 

2. Data-data yang dimasukkan, dalam laporan harus sesuai dengan data yang 

tercantum dalam buku register 

3. Dalam pengisian laporan bulanan nomor perkara harus berurutan sesuai dengan 

tanggal penerimaan perkara 

4. Perkara yang diputus harus dilaporkan tepat waktu, sehingga bulan yang 

tercantum dalam kolom putus sesuai dengan bulan laporan 

5. Perkara yang belum dibagi juga merupakan perkara yang belum diputus, oleh 

karenanya perkara yang belum dibagi harus dicantumkan juga dalam kolom 

perkara yang belum diputus 

6. Pengisian rekapitulasi harus sesuai dengan keadaan/jumlah perkara dalam kolom 

yang bersangkutan 

7. Tanggal pembuatan laporan adalah tanggal akhir bulan (hari kerja), meskipun 

dalam prakteknya laporan dibuat dalam bulan berikutnya. Data-data yang 

tercantum dalam laporan dimulai dari keadaan awal bulan dan diakhiri pada akhir 

bulan (sesuai bulan laporan) 

8. Laporan keadaan perkara PHI dan laporan perkara setiap akhir bulan harus 

diterima MA selambat-lambatnya 15 bulan berikutnya 

9. Laporan perkara kasasi dan PH dibuat 4 bulan sekali (akhir bulan April, Agustus 

dan Desember) 

10. Laporan tentang kegiatan hakim dibuat 6 bulan sekali pada setiap akhir bulan 

Juni dan Desember 

 

5. Kearsipan 

1. Untuk penertiban kearsipan perkara perlu dilakukan pembenahan dan penataan 

berkas perkara 

2. Berkas perkara dibedakan atas 2 jenis : 

a. Berkas yang masih berjalan yaitu berkas perkara yang telah diputus dan 

telah diminutasi tetapi masih dalam kasasi dan masih membutuhkan 

penyelesaian akhir 
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b. Arsip berkas perkara yaitu berkas perkara yang telah selesai dalam arti 

mempunyai kekuatan hukum tetap 

3. Pengelolaan berkas perkara : 

a. Berkas perkara yang masih berjalan berada Kepaniteraan PHI. 

b. Pada Kepaniteraan Hukum PHI 

4. Pembenahan dan penataan berkas perkara serta arsip perkara dilakukan dalam 3 

tahap yakni : 

a. Tahap Pertama : 

1. Pendataan semua berkas perkara dengan memisahkan berkas perkara 

yang masih berjalan dan arsip berkas perkara. 

2. Berkas yang masih berjalan disusun secara vertical/horizontal sesuai 

dengan situasi dan keadaan ruangan 

3. penataan berkas perkara dimasukkan dalam sampul/box dengan 

diberikan catatan : 

a. nomor urut box 

b. tahun perkara 

c. jenis perkara 

d. nomor urut perkara 

b. Tahap Kedua 

Pembenahan dan penataan arsip tahap kedua dilakukan dengan cara : 

1. Membuat daftar isi yang ditempel dalam box 

2. Arsip yang disusun menurut jenis perkara, dipisahkan menurut klarifikasi 

perkara dan disimpan dalam box tersendiri 

3. Penyimpanan box arsip berkas perkara dalam rak/lemari 

4. Membuat daftar isi rak (DIR) dan daftar isi lemari (DIL)  

c. Tahap Ketiga 

Pembenahan dan penataan arsip tahap ketiga dengan cara : 

1. Memisahkan berkas yang sudah mencapai masa untuk dihapus 

2. Menyimpan berkas arsip perkara yang telah dimasukkan dalam 

box/sampul untuk disimpan dalam rak/lemari 

3. Pembenahan dan penataan arsip agar dilaporkan oleh ketua PHI 

langsung kepada MA secara berkala maupun insidentil 
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II. ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN) 

DI PENGADILAN NEGERI SE-SULAWESI SELATAN DAN BARAT 

 

Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab secara managerial terhadap pelaksanaan 

administrasi umum (kesekretariatan). Panitera/Sekretaris bertanggung jawab penuh terhadap 

pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris 

melalui garis komando terhadap para Kepala Sub Bagian. 

Dalam hal pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Panitera/Sekretaris 

bertanggung jawab penuh selaku kuasa pengguna anggaran yang telah didelegasikan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri 

A. Tugas Wakil Sekretaris 

1. Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

(P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA, diselesaikan selama :  

10 hari kerja 
 

2. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun 

berjalan diselesaikan selama 

10 hari kerja 
 

3. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan 

kepegawaian : 

Setiap hari 
 

4. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian 

umum, keuangan dan kepegawaian diselesaikan : 

2 hari kerja 
 

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan 

6. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk 

disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris dilaksanakan : 

4 hari kerja 

 

B. SUB BAGIAN UMUM 

1. Administrasi Tata Persuratan 

a. Surat Masuk 

Semua surat dinas yang diterima oleh bagian umum baik mengenai perkara 

pidana (masalah permohonan perpanjangan penahanan, ijin penyitaan, ijin 

penggeledahan), serta perkara perdata serta surat-surat lain yang menyangkut 
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kedinasan yang diterima sub bagian umum atas delegasi Ketua Pengadilan 

Negeri 

b. Pengelolaan Surat Masuk 

- Surat yang diterima oleh Sub Bagian Umum dari Panitera/Sekretaris lalu 

disortir/dipilah-pilah sesuai dengan klarifikasi lalu agenda pada buku agenda 

surat masuk diberi nomor, lembar disposisi dan kartu kendali setelah itu 

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk didisposisi oleh Ketua 

Pengadilan Negeri diteruskan ke Panitera/Sekretaris untuk meneruskan 

disposisi Ketua ke bagian masing-masing 

- Sedangkan khusus surat masuk yang mengenai ijin penyitaan, 

penggeledahan didisposisi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

- Sedangkan surat masuk yang menyangkut masalah perkara baik perkara 

pidana dan perkara perdata dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri 

- Sedangkan surat masuk yang menyangkut masalah kesekretariatan dari 

Panitera/Sekretaris diberikan kepada Wakil Sekretaris untuk meneruskan 

disposisi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri 

- Surat masuk yang telah didisposisi oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris 

diberikan kepada Sub Bagian Umum untuk dibagikan ke masing-masing 

bagian sesuai dengan disposisinya 

- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat masuk selambat-

lambatnya : 

3 hari kerja 
 

(kecuali ketua dinas luar) 

- Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi, diselesaikan : 

2 hari kerja 
 

kecuali Panitera/Sekretaris tidak ada ditempat 

- Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh Panitera/Sekretaris kepada 

Wasek atau Wapan diselesaikan selambat-lambatnya : 

2 hari kerja 
 

- Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing-masing harus sudah 

dijawab/ditanggapi setelah surat diterima oleh bagian masing-masing 

diselsaikan paling lama : 

3 hari kerja 

  

c. Pengelolaan Surat Keluar 

- Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar diberi nomor sesuai kode 

surat dan diberi tanggal serta 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub 

Bagian Umum sebagai arsip, selesai :  



98 
 

 

1 hari kerja 
[ 

- Pengiriman surat dilampiri tanda terima atau ekspedisi dan dilakukan melalui 

kantor pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat 

mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui kurir 

- Pengiriman surat yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi masalah 

perpanjangan penahanan kebanyakan dikirim melalui faximile, dan surat 

aslinya dikirim melalui kantor pos : 

2 hari kerja 

 

2. ADMINISTRASI PERLENGKAPAN 

- Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan pengadaan 

barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D 

dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan ke dalam aplikasi SIMAK BMN 

diselesaikan paling lambat : 

7 hari kerja 
 

- Pencatatan barang-barang persediaan (ATK) diselesaikan : 

2 hari kerja 
 

- Pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan : 

2 hari kerja 
 

- Pembuatan daftar barang ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahun 

diselesaikan dalam waktu : 

3 hari kerja 
 

- Pembuatan kartu inventaris barang (KIB) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

- Pembuatan laporan neraca (SIMAK BMN) dan dilaporkan setiap akhir bulan ke Sub 

Bagian Keuangan dilaksanakan selama : 

3 hari 
 

- Melakukan rekonsiliasi data BMN di Neraca SIMAK BMN dengan neraca SAKPA 

keuangan setiap bulan dengan bagian keuangan : 
 

2 hari kerja 
 

- Membuat laporan barang milik negara setiap semester ke instansi terkait, 

diselesaikan : 

7 hari kerja 
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- Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL diselesaikan : 

3 hari kerja 
 

- Melakukan opname barang setiap triwulan, diselesaikan : 

3 hari kerja 
 

- Pendaftaran barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bias dipakai untuk 

diusulkan penghapusan diselesaikan : 

14 hari kerja 
 

- Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) 

diselesaikan : 

2 hari kerja 
 

- Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) 

yang masih bias diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

- Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik sesuai dengan 

kebutuhan. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan  

- Perawatan AC dan komputer setiap 3 (tiga) bulan, dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan 

- Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan 

sesuai dengan kebutuhan  

 

3. ADMINISTRASI PERENCANAAN 

- Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil 

Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang 

akan datang, diselesaikan selama : 

7 hari 
 

- Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan 

prasarana, diselesaikan selama : 

10 hari kerja 
 

- Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun, 

diselesaikan selama : 

7 hari 

 

4. KERUMAH TANGGAAN 

a. Pengelolaan Perpustakaan 

- Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku agenda, buku induk dan 

penomoran menurut klasifikasi, oleh petugas perpustakaan diselesaikan 

selama: 

1 hari 
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- Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam buku 

pinjaman, diselesaikan pada hari itu juga. 

- Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku satu minggu sekali 

- Mendata penerimaan buku baru untuk dimasukkan ke website setiap bulannya 

b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung 

- Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan 

oleh pihak ketiga sesuai kebutuhan 

- Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, setiap 3 (tiga) bulan 

sekali oleh pihak ketiga 

- Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap satu tahun sekali 

- Perawatan dan kebersihan taman dilakukan oleh petugas taman serta dilakukan 

secara kerja bakti sebulan 2 kali 

c. Keamanan 

- Menyusun uraian tugas (job description) satuan pengaman setiap akhir bulan 

diselesaikan selama : 

1 hari 
 

- Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf 

Sub Bagian Umum dan satuan pengamanan setiap akhir bulan 

- Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali setiap hari 

dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf Sub Bagian Umum 

- Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES, POLSEK, 

KODIM) apabila diperlukan 

- Membuat jadwal piket penerima tamu karyawan/karyawati setiap bulan sekali, 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
[ 

- Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket 

- Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan 

AC, listrik dan komputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum 

terkunci dilaksanakan  selama 2 (dua) jam  oleh satuan pengamanan 

- Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh 

petugas pengamanan 

- Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan 

kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan 

keperluan. 

 

d. Kebersihan 

 Menyusun uraian tugas (job description) petugas kebersihan dan penanggung 

jawab petugas kebersihan, diselesaikan selama : 
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1 hari kerja 
 

 Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job description). 

 

Disamping tugas-tugas tersebut diatas Sub Bagian Umum juga bertugas dan 

bertanggung jawab terhadap kemanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 

C. SUB BAGIAN KEUANGAN 

1. Perencanaan Anggaran  

Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk 

diserahkan kepada Pengadilan Tinggi paling lambat bulan Februari 

2. Administrasi Keuangan 

a. Membuat berita acara rekonsiliasi : 2 hari kerja setiap awal bulan 

b. Surat keluar/jawaban surat diselesaikan selama  

c. Mengagendakan surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan 

Negeri dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima : 

1 hari kerja 
 

d. Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke bank : 1 hari kerja 

setelah SP2D diterima dari KPPN 

2 hari kerja 

 

3. Pelaksanaan Anggaran 

a. Gaji Induk 

 Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun 

kelengkapan dafftar gaji (SK Kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, 

tunjangan istri/anak dan SK mutasi) diselesaikan selama 2 hari kerja setiap 

awal bulan 

 Membuat faktur pajak/setoran pajak (SSP), diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) daftar gaji dan 

kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) 

untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 

Membayar, diselesaikan selama : 
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1 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke kantor pelayanan 

perbendaharaan negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap bulan 

b. Gaji Susulan/Kekuarangan Gaji/Beras 

 Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan 

menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan 

pangkat, tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama  

2 hari kerja 
 

 membuat faktur pajak /surat setoran pajak (SSP), diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
[[  

 pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) daftar gaji dan 

kelengkapannya untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran, 

diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) 

untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah 

membayar, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 mengantar surat perintah membayar (SPM) ke kantor pelayanan 

perbendaharaan negara (KPPN), diselsaikan selama : 

1 hari kerja 

 

c. Uang Kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR  

 Membuat daftar uang kehormatan Hakim TIPIKOR dan Ad-Hoc TIPIKOR 

dan menyusun kelengkapan daftar uang kehormatan, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP), diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Koreksi daftar uang kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc 

TIPIKOR dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Pengajuan daftar hakim TIPIKOR dan hakim Ad-Hoc TIPIKOR dan 

kelengkapannya beserta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) 

untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran diselesaikan selama 
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1 hari kerja 
 

 Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) 

untuk ditandatangani oleh pejabat pendandatangan surat perintah 

membayar, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya 

 

d. Uang Makan 

 Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif uang makan setelah mendapat 

rekapitulasi absensi dari Sub Bagian Kepegawaian pada tanggal 5 setiap 

bulannya diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan 

ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
[ 

 Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Penandatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat 

penandatanganan surat perintah membayar (SPM) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Perbendaharaan 

Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

e. Uang Lembur 

 Membuat surat perintah lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Membuat daftar absen lembur diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur yang disetujui oleh 

kuasa pengguna anggaran (KPA) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 



104 
 

 Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan surat pernyataan tanggung 

jawab mutlak (SPTJM) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan surat pernyataan 

tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) 

diselesaikan selama 

1 hari kerja 
 

 Penandatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat 

penandatanganan surat perintah membayar (SPM) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

f. Gaji Ke-13 (tiga belas) 

 Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji 

dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan 

setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Koreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan surat pernyataan 

pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
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 Penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak 

(SSP) ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 

Membayar (SPM) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke kantor pelayanan 

perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

g. Rapel Gaji 

 Membuat daftar rapel gaji hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji 

dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan 

setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

 Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SPP), diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Koreksi daftar rapel gaji serta kelengkapannya, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Pengajuan daftar rapel gaji serta kelengkapannya untuk ditandatangani oleh 

kuasa pengguna anggara, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

membuat dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan surat 

setoran pajak (SSP) oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 

Membayar (SPM) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

h. Remunerasi dan Pertanggungjawabannya 

 Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri berdasarkan 

rekapitulasi absen dari Sub. Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada 

surat perintah dari Pengadilan Tinggi Makassar, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub 

Bagian Keuangan diselesaikan selama : 
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1 hari kerja 
 

 Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi rekapitulasi 

permintaan remunerasi diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi oleh Ketua 

Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama : 
 

1 hari kerja 
 

 Daftar nominatif remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang yang 

menerima remunerasi diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi 

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Makassar, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

i. Pengajuan Uang Persediaan 

 Mengajukan permintaan kartu pengawas (karwas) ke Kantor Perlayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas 

Bendahara Pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan 

(UP), diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

  

j. Tambahan Uang Persediaan (TUP) 

 Pembuatan surat permohonan permintaan tambahan uang persediaan 

(TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berifat 

mendesak untuk menunjang uang persediaan yang tidak cukup, 

dilaksanakan sesuai kebutuhan. 

 Pembuatan surat permohonan permintaan tambahan uang persediaan 

(TUP) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

diselesaikan  selama : 

2 hari kerja 
 

 Membuat surat perintah membayar (SPM) tambahan uang persediaan 

(TUP) dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 
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1 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) tambahan uang persediaan 

(TUP) ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), diselesaikan : 

2 hari kerja 

 

k. Pengajuan  Ganti Uang Persediaan (GUP) 

 Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya diselesaikan 

selama : 

2 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

l. Pengajuan SPM Langsung (LS) 

 Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor pelayanan 

perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

m. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

 Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) pada bank persepsi,  dilaksanakan setiap hari Jumat (kecuali 

Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya) 

 Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh 

Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin  

 Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Biro Keuangan 

Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya 

 

4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan 

a. Pelaporan Bulanan System Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) 

 Pembuat pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti 

setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai 

format dari KPPN, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
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 Surat perintah membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan 

diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input 

ke aplikasi SAKPA, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
  

 Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan 

antar satker dan KPPN, diselesaikan selama 

2 hari kerja 
 

 Membuat laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima laporan SIMAK barang milik negara 

(BMN) dari Sub Bagian Umum paling lambat tanggal 23 setiap bulannya, 

diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Mengirim laporan keuangan ke KORWIL, Biro Keuangan Mahkamah Agung 

RI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling 

lambat tanggal 10 setiap bulannya, diselesaikan selama 

1 hari kerja 

 

b. Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan 

 Laporan Realisasi Belanja Setiap Triwulan 

Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan 

mengirimkan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan 

Administrasi MARI, dan Badan Pengawasan MARI, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per triwulan  

- Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk 

Pengadilan Negeri dan penandatanganan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen (P2K), diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

- Mengantar laporan aplikasi PP No 39 Tahun 2006 ke Koordinator 

Wilayah diselesaikan selama  

1 hari kerja 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) : 

- Pembuatan LAKIP dilaksanakan setiap akhir tahun 

- Pengiriman ke Pengadilan Tinggi selama 1 hari kerja 

c. Pelaporan Keuangan Setiap Semester/Tahunan 

o Menerima data dari SIMAK BMN untuk ditransfer ke program SAKPA : 
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1 hari kerja 
 

o Pembuatan laporan realisasi belanja maupun realisasi penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP) per semester baik melalui SAKPA dan manual  

2 hari kerja 
 

o Pembuatan laporan keuangan (LK) per semester hasil realisasi belanja 

selama 6 bulan baik SAKPA maupun manual diantar ke Koordinator Wilayah 

dan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia 

7 hari kerja 
 

o Pembuatan laporan realisasi belanja maupun realisasi penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP) tahunan baik melalui SAKPA dan manual : 

2 hari kerja 
 

o Pembuatan laporan keuangan (LK) hasil realisasi belanja selama 1 tahun 

baik SAKPA maupun manual diantar ke Koordinator Wilayah dan ke 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

7 hari kerja 

 

5. Penatausahaan Dan Pengawasan Anggaran : 

a. Buku Kas Umum 

o Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap lembarnya dan 

diparaf oleh kuasa pengguna anggaran diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

o Buku kas umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama : 

1 hari kerja 

 

b. Buku Pembantu 

o Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap 

bulan, diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

o Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di 

rekening giro, diselesaikan pada : 

1 hari kerja 
 

o Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat 

setoran pajak (SSP) diselesaikan : 

1 hari kerja 
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o Kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas 

Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak, 

selama : 

3 bulan sekali 

 

D. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 

1. Peningkatan Pengelolaan Data Dan Informasi Kepegawaian 

a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri 

dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat : 

 Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua 

Pengadilan dan Panitera/Sekretaris diagendakan pada buku surat masuk 

sejak surat itu diterima hari itu juga 

 Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan 

dan koreksi oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan 

Negeri/Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui Bagian Umum, 

diselesaikan selama :  

1 hari kerja 
 

b. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri dilaksanakan setiap 

hari kerja; 

c. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezzeting ) yang disusun pada 

akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai ( bezzeting ) dan koreksi 

oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan selama : 

4 hari kerja 
 

d. Penyusunan daftar urut  kepangkatan ( DUK ) disusun pada akhir tahun 

anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi  oleh Kasub Bag 

Kepegawaian diselesaikan selama : 

4 hari kerja 
 

e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri 

(pelaksanaan sesuai kebutuhan) selama : 

4 hari kerja 
 

f. Pembuatan buku harian pelaksanaan tugas kerja untuk Ketua Pengadilan     

Negeri , Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim ,Panitera / Sekretaris, Wakil 

Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Urusan Bagian, Panitera 

Pengganti Jurusita,Staf Pegawai setiap hari mengetahui atasan lansungnya. 

g. Perekapan absensi hakim dan staf pegawai Pengadilan Negeri. 
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 Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen setiap 

minggu diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

 Pengontrolan print out absen dari finger print setiap akhir bulan 

 Koreksi oleh kasub bag kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja; 

 Penyerahan rekap absensi kepada bagian keuangan untuk uang makan dan 

uang renumerasi setiap bulannya paling lambat : 

Tanggal 5 
 

h. pembuatan SK Honorer (pramubakti, sopir, satpam, dan IT). 

i. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat  

      ( pelaksanaan sesuai kebutuhan ); 

2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat 

a. Meneliti kelengkapan berkas usulan pengetikan usulan dan koreksi oleh Ka.Sub 

Bagian Kepegawaian  diselesaikan selama : 

7 hari kerja 
 

b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Panitera/Sekretaris Pengadilan 

Negeri diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

c. Kenaikan pangkat regular 

 Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik pangkat selama           

1 (satu) tahun dan diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat diselesaikan 

selama : 

5 hari kerja 
 

 Koreksi oleh kasub bag kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat 

regular diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 

 Dibuat telaahan diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

 Dilakukan BAPERJAKAT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ; 

 Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan 

selama : 
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3 hari kerja 
 

 Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua 

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama :  

2 hari kerja 
 

e. Kenaikan Pangkat Pilihan 

 Dibuat telaahan diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

 Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diselesaikan selama : 

7 hari kerja 
 

 Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ; 

2 hari kerja 
 

 pengetikan usulan dan koreksi oleh kasub bag kepegawaian diselesaikan : 

2 hari kerja 
 

f. Kenaikan Pangkat Pengabdian 

 Pengumpulan data diselesaikan selama : 

5 hari kerja 
[ 

 mengusulkan usul kenaikan pangkat diselesaikan selama : 

5 hari kerja 
 

 Pengetikan dan koreksi oleh kasub bag kepegawaian diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

 Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

3. Kenaikan Gaji Berkala 

a. Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir 

tahun, diselesaikan selama : 

4 hari kerja 
 

b. Pembuatan SK kenaikan gaji berkala dibuat 2 (dua) bulan sebelum TMT 

kenaikan gaji berkala diselesaikan selama : 

7 hari kerja 
 

c. Disampaikan kepada yang bersangkutan pembuat daftar gaji dan dimasukkan 

ke file yang bersangkutan diselesaikan selama 

2 hari kerja 
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4. Mutasi Hakim dan Pegawai 

a. membuat surat perintah melaksanakan tugas dan surat perintah menduduki 

jabatan diselesaikan selama 

1 hari kerja 
 

b. disampaikan kepada yang bersangkutan, bendahara, dan dimasukkan ke file 

yang bersangkutan diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

5. Usul Jabatan 

a. Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan selama  

3 hari kerja 
 

b.  Dilakukan BAPERJAKAT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan; 

c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan 

Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama  

2 hari kerja 

 

6. Usul Pensiun 

a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki 

usia pensiun diselesaikan selama : 

5 hari kerja 
 

b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan 

Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

7. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana 

a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja 

selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, diselesaikan 

setiap awal tahun. 

b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan 

selama 

8 hari kerja 

 

8. Cuti Hakim Dan Pegawai 

a. Pengetikan surat cuti diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
 

b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama: 
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1 hari kerja 

c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan 

diselesaikan selama : 
 

1 hari kerja 

 

9.  Hukuman Disiplin 

a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
[ 

b. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa 

diselesaikan selama : 

2 hari kerja 
 

c. Membuat dan mengirim surat pemanggilan diselesaikan selama : 

3 hari kerja 
 

d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan : 

e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta tindak lanjut sesuai 

rekomendasi, diselesaikan selama : 

2 hari kerja 

 

10. DP3 

a. Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai, 

diselesaikan selama : 

1 hari kerja 
[ 

b. Pengertian DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk DP3 Hakim, Struktural, 

Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk DP3 Staf Pegawai diserahkan kepada 

Kasub nya masing - masing  dan dikerjakan oleh sub nya masing - masing 

selama : 

7 hari kerja 
 

c. penandatanganan oleh pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang 

bersangkutan tersebut diselesaikan selama : 

5 hari kerja 
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III.  PENGAWASAN MELEKAT 

 

1. Ruang Lingkup Pengawasan 

a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, 

administrasi dan financial pengadilan; 

b. Sasaran pengawasan: 

Aparat Pengadilan Negeri 

2. Bentuk Pengawasan 

a. Pengawasan langsung : dengan cara pemeriksaan regular dan permeriksaan 

khusus. 

b. Pengawasan tidak langsung : dengan cara melakukan penilaian atas laporan 

tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa. 

3. Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Pengadilan Negeri 

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup 

administrasi persidangan dan administrasi perkara. 

b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang meliputi 

administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi 

umum. 

c. Pengawasan terhadap prilaku aparat pengadilan 

d. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja 

pengadilan dan kualitas pelayanan publik 

 

A. Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi 

I. Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri terhadap : 

1. Yang dilegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri : 

o pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri 

o mamantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di 

Pengadilan Negeri 

o pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku 

dan pelaksanaan tugas Hakim-hakim, Kepaniteraan dan Pegawai di 

Pengadilan Negeri 

2. Hakim, Hakim Ad-hoc, Hakim pengawas dan Pengamat Narapidana dan Hakim 

Pengawas Bidang : 

a. Tenggang waktu penyelesaian perkara pidana : 

- penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan 

- penyelesaian/minutasi perkara 

- penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat 



116 
 

b. Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata 

- penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 1992 

- penyelesaian perkara sesuai dengan SOP 

c. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan 

keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata 

d. Menerima laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, serta 

Hakim Pengawas Bidang 

3.  Panitera/Sekretaris 

a. memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP 

b. mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi 

umum 

c. memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan 

pertanggungjawaban DIPA 

d. memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan grosse acte, 

termasuk eksekusi berdasarkan delegasi dari pengadilan negeri lain : 

e. memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari kejaksaan 

f. memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan 

pidana, serta konsignasi 

 

II. Pengawasan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

a. memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/Sekretaris dan jajaran pada 

Pengadilan Negeri 

b. memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana 

dan perkara perdata 

c. memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri 

d. melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan 

SK.KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 

e. memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum 

 

III. Pengawasan oleh Panitera/Sekretaris terhadap : 

1. Wakil Panitera 

a. memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP 

b. memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara 

c. memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala 

d. mamantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti 
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e. memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan 

perkara setiap bulannya 

f. melakukan koreksi terhadap putusan perdata atau pidana yang akan dikirim 

upaya banding/kasasi sesuai atau belum dengan putusan berita acara 

persidangan dan putusan aslinya. 

 

2. Wakil Sekretaris 

a. memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP 

b. memantau pelaksanaan DIPA 

c. mengawasi pelaksanaan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen 

d. memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala sub bagian 

e. memantau pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban 

 

IV. Pengawasan Oleh Wakil Panitera Terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, 

Hukum, Panitera Pengganti Dan Jurusita/Jurusita Pengganti : 

o pelaksanaan tugas-tugas para panitera muda di kepaniteraan sesuai dengan pola 

BINDALMIN dan SOP 

o memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda 

Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf 

o penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda 

o penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh Panitera Muda 

o pelaksanaan tugas Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti 

o meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah amar putusan 

dalam putusan dan amar putusan dalam berita acara telah sesuai atau belum. 

 

V. Pengawasan Oleh Wakil Sekretaris Terhadap Kepala Sub Bagian Umum, 

Keuangan Dan Kepegawaian 

o Pelaksanaan tugas-tugas di kesekretariatan sesuai dengan pola BINDALMIN dan 

SOP 

o Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kasub Bag Umum, 

Kasub Bag Keuangan dan Kasub Bag Kepegawaian terhadap kinerja staf 

o Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke Mahkamah 

Agung dan instansi terkait 

o Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya 

o Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para kasub bagian 

o Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor 
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VI. Pengawasan Oleh Para Panitera Muda Terhadap Staf 

1. Panitera Muda Pidana 

o pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi 

dan pra peradilan 

o pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan 

penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan dan 

pembatalan penahanan  

o pelaksanaan registrasi barang bukti 

o pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan 

o pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum 

o pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman penetapan 

o penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada 

majelis 

o penyampaian salinan dan atau petikan putusan 

o pelaksanaan pemberkasan perkara 

o mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau 

Mahkamah Agung 

o penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk 

diarsipkan 

o pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan perkara 

pidana dan dana bantuan hukum 

o pelaksanaan tugas sesuai SOP 

2. Panitera Muda Perdata 

o pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita 

dan pengangkatan sita jaminan, serta eksekusi 

o pelaksanaan jurnal biaya perkara 

o penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada 

majelis 

o pelaksanaan pemberkasan perkara 

o mempersiapkan pengiriman berkas-berkas ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah 

Agung RI 

o penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk 

diarsipkan 

o pelaksanaan administrasi keuangan perkara 

o penyerahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada bendahara 

penerima 

o pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata dan biaya perkara 

perdata 

o pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan SOP 



119 
 

3. Panitera Muda Hukum 

o pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata 

o pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung RI 

o pembuatan statistik perkara pidana dan perdata 

o penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara 

o pelaksanaan register badan hukum, serta kuasa, legalisasi, surat-surat 

keterangan sesuai dengan ketentuan undang-undang 

o pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP 

 

VII. Pengawasan Oleh Kepala Sub Bagian Terhadap Staf 

1. Sub Bagian Umum 

o pelaksanaan penatausahaan barang milik negara (BMN) 

o pencatatan barang persediaan 

o pencatatan permintaan barang persediaan 

o pelaksanaan inventarisasi barang milik negara (BMN) 

o penghapusan barang milik negara (BMN) 

o mengelola agenda surat-surat keluar 

o pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan 

o pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor 

o mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor dan 

petugas piket harian 

o pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung RI 

o menjaga ketertiban dilingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan 

o pembuatan konsep-konsep laporan  

o pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP  

2. Sub Bagian Kepegawaian 

o Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk 

o Pelaksanaan tugas file-file kepegawaian 

o Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan PNS, 

mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiunan, usulan satya 

lencana, pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis, hukuman disiplin, pembuatan 

konsep-konsep surat keputusan, surat tugas dan lain-lain 

o Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai 

o Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, 

pelantikan dan serah terima jabatan, serta prosesi purnabakti hakim 

o Pembuatan konsep-konsep laporan 

o Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP 
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3. Sub Bagian Keuangan 

o pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL 

o pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran 

o pelaksanaan penyetoran pajak 

o pelaksanaan penyetoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 

o pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran 

o pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP 

 

B. Pembuatan Kontrak Kinerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif Dan Efisien 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, perlu dibuat kontrak 

kinerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara : 

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan Ketua Pengadilan Negeri 

2. Hakim dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

3. Panitera/Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Negeri 

4. Wakil Panitera/Wakil Sekretaris dengan Panitera/Sekretaris 

5. Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan Wakil Panitera 

6. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan Wakil Sekretaris 

7. Panitera Pengganti dan Jurusita dengan Panitera/Sekretaris 

8. Staf Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera Muda Pidana, 

Perdata dan Hukum 

9. Staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian 

C. Sanksi 

Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa : 

1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan perkara; pembagian perkara untuk bulan 

berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap penilaian DP3 

2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian minutasi dikurangi 

pembagian perkaranya dengan berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat 

diusulkan untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Panitera Pengganti 

3. Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya 

berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat diusulkan untuk pemberhentian 

dari jabatannya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti 

4. Pegawai/Staf yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diperintahkan oleh atasan 

langsungnya berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat diusulkan 

penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penghentian 

tunjangan remunerasi 

5. Hukuman disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang petunjuk 

pelaksanaan pedoman perilaku hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 
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Nomor 071/KMA/SK/V/2001 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan 

disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan 

pegawai negeri pada mahkamah agung RI dan Badan Peradilan yang berada 

dibawahnya sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah agung RI 

Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Surat Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung no. 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Tahun No. 071/KMA/SK/V/2008, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil 
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IV. KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN 

A.  KENYAMANAN 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan diperlukan 

tersedianya ruangan-ruangan yang representative meliputi : 

- ruang sidang 

- ruang sidang anak 

- ruang mediasi 

- ruang tunggu jaksa  

- ruang tunggu penasehat hukum 

- ruang tahanan anak, wanita dan pria 

- ruang poliklinik 

- ruang tamu/pengunjung disediakan minuman 

- ruang tunggu sidang anak 

 

1.  KENYAMANAN LINGKUNGAN KANTOR 

Dalam rangka menciptakan rasa nyaman di lingkungan kantor dilakukan langkah-

langkah penanganan sebagai berikut : 

 memelihara kebersihan lingkungan kantor, dilakukan secara berkala setiap 3 

jam yang dilakukan oleh cleaning service dan dipantau oleh Bagian Umum 

 memelihara kebersihan kamar mandi/toilet secara berkala setiap 2 jam dan 

tersedianya air bersih yang mencukupi 

 memelihara taman yang asri 

 penataan parkir dengan teratur dan rapi 

 tersedianya tempat beribadah  

 tersedianya kantin yang bersih 

 menyediakan tempat sampah yang mencukupi 

 menyediakan kursi tunggu untuk tamu 

 memasang peraturan, tata tertib dan himbauan bagi para pengunjung 

pengadilan dalam bentuk stiker, pamflet dan papan pengumuman 

 tamu mengisi formulir yang telah disediakan 

 tamu harus meninggalkan kartu identitas ditempat piket 

 petugas piket mencatat identitas pada buku tamu 

 petugas piket terlebih dahulu menghubungi pejabat/pegawai yang akan 

dikunjungi 

 menyediakan tempat khusus untuk merokok 
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2.  KENYAMANAN TEMPAT SIDANG 

Untuk menciptakan kenyamanan persidangan perlu tersedia : 

 ruangan yang bersih dan sejuk 

 kursi dan meja untuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut dan 

Penasihat Hukum yang layak 

 kursi terdakwa yang layak 

 kursi saksi yang layak 

 kursi pengunjung yang layak 

 sound system yang memadai 

 penerangan yang memadai 

 pembatas antara terdakwa dan pengunjung 

 tersedianya ruang tunggu para saksi yang memadai 

 sarana dan prasarana (kelengkapan) ruang sidang yang cukup 

 

3.  KENYAMANAN RUANG TAHANAN 

Untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi para tahanan yang akan menjalani 

persidangan di pengadilan negeri diperlukan : 

 ruangan yang memadai, bersih dan sejuk 

 kamar mandi/toilet yang bersih 

 bangku yang cukup 

 penerangan ruangan yang cukup 

 tersedianya tempat untuk keluarga yang bertemu para tahanan yang memadai 

 tersedianya tempat sampah yang memadai 

 tersedianya tempat ibadah untuk tahanan (untuk sholat dan sebagainya) 

 

4.  KENYAMANAN RUANG TUNGGU 

Dalam rangka memberikan pelayanan dan menciptakan kenyamanan ruang tunggu 

bagi tamu/pencari keadilan diperlukan : 

 ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup 

 tersedia air minum untuk pengunjung 

 bangku pengunjung yang cukup 

 papan pengumuman dan meja informasi 

 jadwal persidangan yang dimuat pada sarana elektronik (desk information) 

termasuk tempat dan waktu persidangan untuk sudah terpasang sehari 

sebelum persidangan dimulai 

 media elektronik seperti televisi dan surat kabar/majalah 

 kamar mandi/toilet yang bersih 
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B.  KEAMANAN DAN KESELAMATAN 

1.  Keamanan Umum 

 petugas keamanan yang cukup 

 pagar keliling kantor 

 pintu darurat 

 pos keamanan 

 tempat parkir pegawai dan tamu 

 stand metal detector, hand metal detector dan car metal detector 

 close circuit television (CCTV) dan handy talky (HT) 

 pengontrolan lingkungan kantor secara berkala setiap 2 jam 

 tersedianya penerangan dimalam hari yang memadai 

 berkoordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM, 

Koramil dan lainnya) 

 larangan bagi pedagang/sales untuk berjualan dilingkungan kantor 

 mengkoordinir petugas keamanan dan petugas kebersihan setiap bulan 

dilaksanakan 3 jam 

 

2.  Pengamanan Persidangan 

 ada pintu darurat untuk Hakim pada ruang sidang 

 ada penanggung jawab sidang 

 tersedianya petugas pengamanan yang cukup khususnya untuk persidangan yang 

menarik perhatian masyarakat 

 tersedianya bangku pengunjung yang dipasang permanent sehingga sulit untuk 

diangkat/dipindahkan 

 diluar ruang sidang dipasang tata tertib persidangan dan tata tertib pengunjung 

 pengunjung sidang sebelum masuk ruangan sidang/mengikuti persidangan terlebih 

dahulu diperiksa oleh petugas (sebelum diperkenankan memasuki ruang sidang) 

 setelah persidangan selesai penanggung jawab ruang sidang bertanggung jawab 

atas sarana ruang sidang termasuk kebersihan kemudian mengunci ruang sidang 

untuk persiapan persidangan selanjutnya 

 tersedianya CCTV untuk memonitor jalannya persidangan 

 tersedianya keamanan dari pihak kepolisian setempat  
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3.  Pengamanan Tamu 

 tamu sebelum memasuki lingkungan kantor, khusus yang membawa mobil kaca 

jendela harus dibuka petugas/satuan pengaman (SATPAM) memeriksa tamu 

dengan car metal detector kemudian diberikan tanda parkir 

 menempatkan parkir kendaraan tamu terpisah dengan parkir kendaraan 

pegawai/karyawan 

 petugas keamanan memeriksa tamu dengan hand metal detector 

 tamu tidak diperbolehkan membawa tas/bungkusan yang dianggap mencurigakan 

bagi petugas keamanan dan harus dititipkan kepada petugas piket dan disimpan 

pada locker yang telah disediakan 

 setiap tamu yang meninggalkan lingkungan kantor yang membawa kendaraan 

harus menunjukkan STNK kepada petugas 

 apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan kepada penanggung jawab petugas piket 

 

 

 

 

 


